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Τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ εἶναι 
ἡ Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια (βλ. κάτω καί σελ. 6, 16, 17, 21 καί 24)!

Ὁ αὐτοθυσιασθείς 
Τηλέμαχος, 6ος 
ἀπό 10 ἀδ., σ. 17.

«Παιδί θαῦμα»,   
φοιτ.  Ἰατρικῆς, 1ος  
ἀπό 7 ἀδ., σ. 16.

Ἱερ. Δημήτριος  
Ἀ θα νασόπουλος 
(†26.10.13), σ. 24.

Τραπεζούντιοι 
Ν ε ο μ ά ρ τ υ ρ ε ς 
(†1.11.1463), σ. 7.

Ἁγία Φιλοθέη, 
ἐλεήμων-πτωχο-
τρόφος, σ. 22.

Μέ 11 παιδιά-4 Ἱε-
ρεῖς & 1 Μοναχή.

Ὑπ ε ρ - υ π ε ρ π ο λύτ ε κ ν η  Οἰκογένεια Γεωργίου καί Μαρίας  
ΕΥΘΥΜΙΟΥ, μέ 17 παιδιά καί σύνολο μελῶν 128, ἀπό τήν Κοι-
νότητα Κυπάρισσος Αἰτωλοακαρνανίας. ΤΙΜΗΘΗΚΕ τήν 31η  
Ὀκτωβρίου 2013 ἀπό τήν «Ἀποστολή» Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν, τήν Α.Σ.Π.Ε. καί Τοπικούς Φορεῖς. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. τή γνώρι-
σε τό 1976, βοηθώντας την ἐπί 30 χρόνια, ὥς τό 2005, βλ. σ. 24.
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Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθῆ μέ:
• ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ·

• ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση ῾Ι. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ καί  
Ἱ. Μη τροπόλ. Ἐκκλησίας  Ἑλλάδος, Κύπρου·

• ΕΠΑΙΝΟΥΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
καί πολλῶν Δημοσίων &  Ἰδιωτικῶν Φορέων.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:
• Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μή 
κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λει τουρ- 
γεῖ ὡς «Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙ ΩΝ 
ἀ πό ρων Ὑ περ  πολυτέκνων-Πολυ τέκνων Ἑλ-
λά δος», ἀπό ὅλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) 
ΠΑΙΔΙΑ καί ἄνω, ἀνήλικα ἤ σπου δάζοντα.

• ΕΙΔΙΚΕΣ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
μέ 4 καί 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα 
χηρῶν, ἀναπήρων, ἀσθενῶν, φυ λα κι-
σμένων, ἀλλά καί ΑΓΑΜΩΝ μητέρων καί 
γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ ὁποῖες πιέζον ται γιά 
Ε Κ Τ Ρ Ω Σ Η  (βλ. σ. 8 καί 16), γίνονται 
κατ᾽ ἐξαίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙ-
ΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ἔγκυρα: πιστοποιητικό οἰκο-
γενειακῆς καταστάσεως, ὑγείας-Κρατικοῦ 
Νοσοκομείου κ.λπ., καθώς καί οἰκογενει-
ακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή).

Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε- 
Π Α Ρ Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Υ Μ Ε :

• ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ: 
τρόφιμα, ἱματισμό καινουργῆ ἤ σέ καλή 
καί καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα 
καί ἔπιπλα, οἰκιακά σκεύη κ.λπ., βιβλία, 
σχολικά εἴδη, παιχνίδια, ἀλλά καί ΟΙΚΙ-
ΕΣ ἤ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ὅπως καί παντός εἴδους 
ΔΩΡΕΑ χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώων Πο-
λυτέκνων Ἀδελφῶν μας, πού ἀξίζουν τήν 
ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση ὅλων μας.

• ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 
κυρ ίως  (βλ. ἑπομ. Τραπεζ. Λογαρ/μούς 
καί ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ. 22–23).

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Ἀθηνῶν.
Ἰδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ἐκδότης: Ἀντώνιος Ε. Ἀντωνίου, τ. Διευθ. 
Ἐμπορικῆς Τραπέζης, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ἡ Ε.Π.Ο. συντάσσεται ἀπό Ἐπιτροπή.
Διευθυντής Συντάξ.: Ἁγιορείτης Μοναχός 
Νικόδημος (Μπιλάλης, πτ. Θεολ.-Φιλολ.),

Ἀντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π. 
Ἐκτύπωση: «DIAMOND PRINT»,  

Μάνδρα Ἀττικῆς.  210-55.52.250.

Τριμηνιαῖο δημοσιογραφικό ὄργανο 
τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων 

τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Ἔτος 36ο, ἀρ. φύλλου 141. 
Ἰανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014.
Ἀκαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.
 210-38.38.496, 210-38.22.586, 

FAX: 210-38.39.509.
Ι Σ ΤΟ ΣΕΛ Ι ΔΑ : www.pefip.gr
e-mail: pefip@otenet.gr

«Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμηση τῶν πελαργῶν, πού  
εἶναι πτηνά μονογαμικά, φιλότεκνα, 

πο λύτε κνα, φιλόστοργα, ἀλλά 
καί φι λογο νικά, τιμῶντα ἰ σό
βια τούς γονεῖς! Γι᾽ αὐτό ἡ τι

μήεὐ γνω μοσύνη πρός τούς γο νεῖς 
λέγεται «ἀντιπελάργωσις», (Μέγας 
Βασίλειος, PG 29, 176C). Εἶναι τό 

σύμβολο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Μονογαμική εἶναι καί ἡ 
τρυγόνα, πού «χηρεύουσα» δέν ξαναζευγαρώνεται!

«Τὸ πελαργίζειν ἐ στὶ φιλο τεκνεῖν  
καὶ φιλογονεῖν».

Ἡ Ε.Π.Ο. ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σέ 
ὅσους τή ζητήσουν, ἀλλά καί διανέμεται 
ΔΩΡΕΑΝ διά μέσου τῶν Ἱ. Ναῶν, μέ 
εὐλογία-ἄδεια τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Δεκτές οἱ προαιρετικές Εἰσφορές-Δωρεές.
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Καί κάτι οὐσιαστι-
κότερο: διώχνουμε τό 
Θεό ἀπ᾽ τήν πόρτα καί 
μᾶς ἔρχεται ἀπό τό «παράθυρο». 
Ὄχι ὁ ἴδιος, ἀλλά ὁ ἀντίμαχός μας 
μεταμορφωμένος. Δέν ἀνοίγουμε σ᾽ 
αὐτόν πού μᾶς χτυπάει τήν πόρτα 
καί δεχόμαστε αὐτόν πού ἔρχεται ἀπ᾽ 
τό «παράθυρο» καί τά διάφορα «πα-
ράθυρα», μέ τούς ἀστρολόγους, τίς 
καφετζοῦδες, τούς κρυστάλλους, τά 
ταρώ, τά μέντιουμ κτ.λ. Ἀποδεχόμε-
θα ἄνετα αὐτή τή νοητική ἔκπτωση 
πού παθαίνουμε, μᾶς ἐπιβάλλονται 
μέ τή δύναμή τους. Ἄρα ὁ ἀγώνας 
μας γίνεται ἐνάντια «στίς ἀρχές, 
στίς ἐξουσίες, στούς κοσμοκράτο-
ρες τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τού-
του...» (Ἐφεσ. 6, 12), ὅπως ἡ Μασω-
νία μέ τά παρακλάδια της, ἡ Λέσχη 
Μπίλντεμπεργκ, ἡ Παγκοσμιοποίηση 
μέ τήν παγκόσμια διακυβέρνηση καί 
ἄλλες Μυστικές Ἑταιρεῖες.

Β .́
Ἀλλ̓ ἐνῶ προβληματιζόμεθα μέ 

τούς «Θεομάχους», περισσότερο πρέ-
πει να μᾶς προβληματίζουν οἱ «Θεο-
μπαῖχτες». Διότι δέν τούς συναντᾶμε 
μόνο στήν πολιτική καί κοινωνική 
ζωή, ἀλλά καί στή «ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας». Ἀρκετοί πολιτικοί καί κοινω-
νικοί παράγοντες ἐπιδιώκουν σχέσεις 
μέ τήν Ἐκκλησία καί τό Θεό. Τήν 
ἐκδηλώνουν, γιατί θέλουν νά φαίνον
ται στόν κόσμο ὡς καλοί ἄνθρω- 3

Α .́ 
...Στήν Πατρίδα μας καί κυρίως 

στήν (λεγόμενη) Ἑνωμένη Εὐρώπη 
διαπιστώνουμε πώς ὁ τρόπος σκέ-
ψεώς μας καί προπάντων ἡ καθη-
μερινή συμπεριφορά μας ἀντιμάχε-
ται τό Θεό ὡς Πρόσωπο, ἀλλά καί 
τό Θέλημά Του. Δημιουργεῖται τό 
«Λαϊκό Κράτος», στό ὁποῖο δέν ἔχει 
θέση ὁ Θεός. Κι αὐτό τείνει νά πά-
ρει τό χαρακτήρα τοῦ αὐτονόητου. 
Στή θέση του μπαίνει ἕνας ἄκρατος 
ἀτομικισμός, πού ὁδηγεῖ στή μεγά-
λη καί βαθειά κοινωνική μοναξιά. 
Ἡ ἀτομικότητα ἔχει ἐξοβελίσει τήν 
κοινωνικότητα. Δεν συναντᾶμε τόν 
«ἀδελφό», ἀλλά τό «σύντροφο». Κι 
αὐτό μέχρι πρίν ἀπό λίγο, γιατί καί 
αὐτή ἡ ἔννοια τῆς συντροφικότητας 
ἔχει ἀνεπανόρθωτα φθαρῆ. 

Θεέ μου, πόσο ταλαιπωροῦνται 
σήμερα οἱ λέξεις! 

Χρησιμοποιοῦμε ἀκόμη τή λέξη 
«παγκοσμιοποίηση» κι ἀργά κατα-
λάβαμε τήν πραγματική σημασία 
αὐτοῦ τοῦ ὅρου. Ἡ λέξη «οἰκου-
μενικότητα» ἠχεῖ ἄσχημα στ᾽ αὐτιά 
μερικῶν.

Χειρότερος ὅμως εἶναι ὁ λε-
γόμενος «πρακτικός ὑλισμός», ὁ 
πρακτικός ἀθεϊσμός, ὅπου «πρα-
κτικά» στήν καθημερινή ζωή μας 
δέν ἔχουμε καμμιά σχέση μέ τό Θεό, 
δέν νοιώθουμε τήν ἀνάγκη γιά τό 
Θεό. Γἰ  αὐτό ἴσως εἶναι προτιμό-
τερο κάποιος νά ᾽ναι «ἀντίθεος» 
παρά «ἄθεος».

«Ἀπό Θεοῦ ἄρχεσθαι», ἔλεγαν οἱ Ἀρχαῖοι Πρόγονοί μας, πού πίστευαν 
στό Θεό. Γιατί «χωρίς Πίστεως ἀδύνατον ε ὐ α ρ ε σ τ ῆ σ α ι » (= ἀδύνατο νά 
εἴμαστε εὐάρεστοιἀγαπητοί) στό Θεό καί στούς ἀνθρώπους. (Ἑβρ. 11, 6).

Θ ε ο μ άχο ι  καί Θεομπαῖχτες.
Τοῦ Δημ. Μποσινάκη,  
Κλινικοῦ Ψυχολόγου.

ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ Π.Ε.ΦΙ.Π.
l  Γιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ: καθημερινά, 

7.30΄ π.μ.—8.30΄ μ.μ. καί Σάββατο 
7.30΄ π.μ.—2.30΄ μ.μ.

l  Γιά Πολυτέκνους Α Τ Τ Ι Κ Η Σ:  
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί 10—2.

l  Γιά Πολυτέκνους Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 10—2. 
Παράκληση νά προηγεῖται τηλεφώνημα.

l  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Λειτουργεῖ 
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 7.30΄—3.00΄. 
210-38.08.826. Ὑπεύθ. Στέφ. Σωτηρίου.



ποι καί θεοφοβούμενοι (πρός τό «θε-
αθῆναι τοῖς ἀνθρώποις», Ματθ. 23, 
5), διότι κάτι περιμένουν, χωρίς νά 
ἔχουν καμμιά οὐσιαστική σχέση μέ 
τό Θεό. Αὐτοί οἱ πολιτικοί, κοινω-
νικοί καί ἐκκλησιαστικοί παράγο-
ντες ἐμπαίζουν τό Θεό, δουλεύουν 
«Θεῷ καί μαμωνᾷ». (Ματθ. 6, 24). 
Ἀλλ̓ ὁ Θεός δέν ἐμπαίζεται, «οὐ μυ-
κτηρίζεται» (Γαλ. 6, 7). Σχετικά μέ 
τήν Ἐκκλησία αὐτοί οἱ «ἐκκλησια-
στικοί Θεομπαῖχτες» εἶναι ἄκρως ἐπι-
κίνδυνοι, διότι ὁ ἐχθρός βρίσκεται 
ἐντός τῶν τειχῶν (intra muros). Ἔτσι 
γεννᾶται ἐδῶ ἕνα μεγάλο ψυχολογι-
κό θέμαπρόβλημα. Γιατί αὐτοί, οἱ 

τοῦ «πρακτικοῦ ὑλισμοῦ» καί τῶν 
«ἐρωτικῶν ἰδιαιτεροτήτων», ἐνῶ 
μποροῦν νά ζοῦν κατά τήν προαί-
ρεσή τους ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας καί 
«ἐλεύθεροι», ἐπιδιώκουν νά εἰσέλ-
θουν στήν Ἐκκλησία, «δεσμευόμε-
νοι;». Ἡ ὁποιαδήποτε ὅμως ἀπόκλι-
ση γιά τόν ἐκτός Ἐκκλησίας ἔχει 
τό χαρακτήρα τῆς ἀρρώστιας, ἐνῶ 
γιά τά ἐντός τῆς Ἐκκλησίας παίρνει 
τό χαρακτήρα μολυσματικῆς νόσου, 
πού ἔχει ἀνάγκη ἀπό ψυχοσωματι-
κή θεραπεία, τόσο κοσμική, ἀλλά 
κυρίως «πνευματική», ὡς ἁμαρτία...

(Ἀπό τό Περιοδ. «Σύνδεσμος»Κα-
λαμάτα, ἀρ. φ. 468, Ἀπρίλ. 2012, σελ. 
74—75).

• Μαρτυρίες Πλουτάρχου, Πλά-
τωνα καί Ἀριστοτέλη.

«Ταξιδεύοντας μπο-
ρεῖ νά συναν τήσεις πό-
λεις χωρίς τείχη, χωρίς 
γραφή-γράμματα, χω-
ρίς βασιλιάδες, χωρίς 
σπίτια, χωρίς ἰδιοκτη-
σίες, χωρίς νομίσμα-
τα, χωρίς θέατρα καί 
γυμναστήρια. Πόλι ὅ
μως χωρίς θεούς καί 
ἱερά... οὔτε ὑπῆρξε κα
νείς πού νά εἶδε οὔτε 
θά ὑπάρξει ποτέ...»! 
(Πλουτάρχου, Ἠθικά, 
1125, 29. — Τό ὑπέρο-
χο ἀρχαῖο ἑλλην. κείμε-
νο «ἄλλοτε» περιεχόταν 
στά Θρησκευτικά καί 
Ἱστορικά Βιβλία Μ.Ε.).

Ὁ Πλάτωνας λέγει 
ὅτι τό θέμα περί τοῦ 
Θεοῦ εἶναι «τό μέγι
στον μάθημα» (Πο-
λιτεία, 591Β),  ἐνῶ ὁ 
Ἀριστοτέλης λέγει ὅτι 
ἡ ἀθεΐα εἶναι «μ α 
ν ί α » (=τρέλλα)!

• Ἀλλά τό «μέγι-
στον μάθημα» περί 

Θεοῦ-Κόσμου-Ἀνθρώπου ἤ μᾶλλον 
περί Κόσμου-Ἀνθρώπου-Θεανθρώ-
που εἶναι καί παραμένει ἀν ο ι κ τ ό ,  
ὄχι ἄλυτο, ὡς θέμα Πίστεως ἀπό 
μέρους τοῦ θεοπλάστου ἀνθρώπου, 
ὡς ἐλευθέρουαὐτεξουσίου, ἀλλ̓  ὄχι 
αὐτονόμου. Γἰ  αὐτό καί ἡ Πίστη 
προηγεῖται τῆς Γνώσεως-Ἐπιστή-
μης. Ἡ Πίστη εἶναι αὐτονόητη καί 
δεδομένη, παραδεδομένη καί παρα-
διδόμενη. Εἶναι ἡ πρωταρχική καί 
αὐταπόδεικτη ἐμπειρία Ζωῆς, ὡς Πα-
ρελθόν, Παρόν καί Μέλλον, ὡς συνέ-
χεια καί συνέπεια Ζωῆς, μέ πρῶτο 
καί ἀναντικατάστατο Σχολεῖο τήν 
ἀνδρόγυνη ΟΚΟΓΕΝΕΙΑ, ὡς «κατ᾽ 
οἶκον ἐκκλησίαν»! (Ρωμ. 16, 4).

• Εὐτυχῶς, οἱ πλεῖστοι μεταγενέ-
στεροι καί σύγχρονοι Ἐπιστήμονες 
ὑπῆρξαν καί εἶναι πιστοίπιστεύον
τες στό ΘεόΔημιουργό καί Προνο-
ητή τοῦ Σύμ παντος, ἐνῶ δυστυχῶς 
ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν καί οἱ τοῦ 
«πρακτικοῦ ὑλισμοῦ» ἄπιστοιἄθεοι 
καί μηδενιστές..., «πλανῶντες καί 
πλανώμενοι», ὡς «πονηροί καί γόη-
τες» (=μάγοιἀπατεῶνες · 2 Τιμοθ. 3, 
13). «Νοῦς γάρ ἀποστάς (= ἀποστά-
της) τοῦ Θεοῦ ἤ κτηνώδης ἤ δαιμονι
ώδης γίνεται...»! (Ἅγ. Γρηγόριος Πα-
λαμᾶς, Ὁμιλ. ΝΆ, 10—ΕΠΕ, Ἔργα 
Γρ. Παλ. 11, Θεσ/κη 1986, σ. 226).

Σχόλιο Συντάξεως στό περί Θεοῦ «μέγιστον μάθημα»!

Πλούταρχος 
(46—120 μ.Χ.)

Πλάτωνας
(429—347 π.Χ.)

Ἀριστοτέλης
(384—322 π.Χ.).
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• Ἕνα 24σέλιδο βιβλιαράκι μέ 
τόν τίτλο: «Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ 
μέσα στό Σύμπαν» ἔχει κυκλοφο-
ρήσει ὁ Φυσικός, ἀλλά καί θεολό-
γος Κληρικός-Ἀρχιμ. π. Ἐπιφάνιος 
Χατζηγιάγκου (Ἱ. Ν. Ἁγίου Παντε-

λεήμονος Φλώρινας, Ἐκδ. «Ὀρθό-
δοξος Κυψέλη»). Εἶναι θαυμάσιο 
καί ὄντως ἐπιστημονικό, μέ πολ-
λά στοιχεῖα. Ὁ συγγρ. τό διαθέτει 
ΔΩΡΕΑΝ — καί σέ ποσότητες — 
τηλ. 6979.689.890).

«Εὐαγγελίζου, Γῆ, χαράν μεγάλην...»!

Ο ΔΙΠΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ: 
ἐκκλησιαστικός καί ἐθνικός.

Ἐξάλλου μέ ἐπίκεντρο τήν Ἑορ-
τή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τόσο πρίν, ὅσο 
καί μετά, κάθε Παρασκευή τῆς Με-
γάλης Τεσσαρακοστῆς ψάλλονται 
(σέ 4 Στάσεις) οἱ Χαιρετισμοί τῆς 
Θεοτόκου, ἀκριβῶς πρός τιμή Της. 
Μάλιστα οἱ Μοναχοί, ἀλλά καί πολ-
λοί λαϊκοί Ἑλληνορθόδοξοι ἀναγι-
νώσκουν τούς θεολογικότατους καί 
διδακτικότατους Χαιρετισμούς κα-
θημερινά (στό ἱ. Ἀπόδειπνο), πράγ-
μα πού ταπεινά συνιστᾶμε στούς 
ἀγνοοῦντας καί ἀπό τή θέση αὐτή.

Κλείνον
τας ἐδῶ τήν 
ὀφειλετική αὐτή ἀναφορά στόν πρῶτο 
Εὐαγγελισμό, ἀναφέρουμε ἐπίσης πώς 
ἡ ὑπέροχη Ὀρθόδοξη Ὑμνογραφία 
τιμᾶ καί δοξολογεῖ τήν Ὑπεραγία Θε-
οτόκο σέ ὅλες τίς ἱερές Ἀκολουθίες, 
τόσο τίς εἰδικές, ὅσο καί τίς γενικές, μέ 
τά λεγόμενα Θεοτοκία, Τροπάρια στά 
ὁποῖα συνοψίζεται καί ὑμνολογεῖται τό 
Μυστήριο τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως, 
μέ μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο Πρό-
σωπο τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος Δ .́
«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον*
καί τοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις ·*
ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ υἱός τῆς Παρθένου γίνεται*
καί Γαβριήλ τήν Χάριν εὐαγγελίζεται.*
Διό καί ἡμεῖς σύν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν ·*
Χαῖρε, Κεχαριτωμένῃ, ὁ Κύριος μετά Σοῦ». 

Στό μήνα Μάρτιο (ἀπό τό λατιν. 
Martius, Mars, is = Ἄρης) δεσπόζει 
ἡ μεγάλη Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας. 
Εἶναι ἡ Ἑορτή τῆς ἀπελευθερώσε-
ως τοῦ Ἀνθρωπίνου Γένους ἀπό τή 
δουλεία τοῦ Σατανᾶ γενικά, ἐνῶ εἰδι-
κά γιά ἐμᾶς τούς Ἑλληνορθοδόξους 
εἶναι καί ἡ Ἑορτή τῆς Ἐθνικῆς Πα-
λιγγενεσίας, τῆς ἀπελεθερώσεως ἀπό 
τόν τετρακοσιάχρονο τουρκικό ζυγό.

Πολλές φορές σέ προηγούμενα 
τεύχη αὐτοῦ τοῦ Περιοδικοῦ ἔχου-
με κάμει σχετικές ἑορταστικές ἀνα-
φορές, γιά νά μήν ξεχνᾶμε τό μέγα 
καί διπλό Μήνυμα τῆς Ἑορτῆς. Ἔτσι 
κι ἐδῶ, ὡς ἀφορμή μνήμης, γιά τόν 
πρῶτο Εὐαγγελισμό, τόν ἐκκλη-
σιαστικό, ἀναφέρουμε πρῶτα τόν 
Ὕμνο-Ἀπολυτίκιο τῆς Ἑορτῆς, μά-
λιστα πρός ὑμνωδία καί ἀπομνημό-
νευση:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ γιά τήν 8η Μαρτίου. «Ἡμέρα τῆς Γυναίκας».
Γιά τή λεγομένη «Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Γυναίκας» (8η Μαρτίου) εἶναι γνωστό, 

δυστυχῶς, ὅτι ὁ ἑορτασμός ἔχει χαρακτήρα φεμινιστικό. Δηλαδή χειραφετήσεως καί 
αὐτονομίας τῆς γυναίκας, χωρίς ἀναφορά της στή μοναδικότητα καί μεγαλειότητα 
τῆς ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ, ἀλλά καί χωρίς ἀναφορά θρησκευτική, σέ σχέση μέ τήν Ὑπε-
ραγία Θεοτόκο, «τήν τιμωτέραν» τῶν Ἀγγέλων καί «Πλατυτέραν τῶν Οὐρανῶν»!
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Ὁ Ἐθνικός Εὐαγγελισμός.
Ἄν ὀρθά τό 1940—41 χαρακτηρίζε-

ται καί εἶναι Ἐθνικό Ἔπος καί Θαῦμα, 
ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία τοῦ 1821 (ὥς 
τό 1829) εἶναι μία ἁλυσίδα ἐθνικῶν 
ἀγώνων καί θυσιῶν θαυμαστῶν γιά 
τήν ἀτομική, ὁμαδική καί ἐθνική ἐλευ-
θερία τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων... χωρίς 
προηγούμενο σέ παγκόσμια κλίμακα. 
Ἡ περίοδος 1821—1829 εἶναι τό Ἀπο-
κορύφωμα τοῦ ἀπεριγράπτου Δράμα-
τος τῆς τετρακοσιάχρονης βάρβαρης 
τουρκικῆς δουλείας. 

Ἔτσι ἐδῶ, ἀπό τίς ἀρχικές καί 
ἐνδιάμεσες πράξεις τοῦ Δράματος, 
θ᾽ ἀναφέρουμε μόνο μία, ἐκείνη 
τοῦ Ὅρκου τῶν Ἱερολοχιτῶν ἤδη 
ἀπό τήν 21η Φεβρουαρίου 1821, μέ 
ἀρχηγό τόν Ἥρωα Ἀλέξανδρο Ὑψη-
λάντη (γιό τοῦ Κωνσταντίνου Ὑψη-
λάντη, πού εἶχε 11 παιδιάἀδέλφια). 
Ὁρκίζονταν «ἐνώπιον τῆς Εἰκόνος 
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ» ν᾽ 
ἀγωνισθοῦν μέχρι θανάτου «ὑπέρ 
Πίστεως καί Πατρίδος»!

«Ὡς Χριστιανός Ὀρθόδοξος καί 
υἱός τῆς ἡμετέρας Καθολικῆς καί 
Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ὁρκίζομαι 
εἰς τό Ὄνομα τοῦ Παντοδυνάμου 
μας Θεοῦ, εἰς τό Ὄνομα τοῦ Κυρί
ου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἁγί
ας Τριάδος νά μείνω πιστός εἰς τήν 
Θρησκείαν μου καί εἰς τήν Πατρίδα 
μου. Ὁρκίζομαι νά ἑνωθῶ μέ ὅλους 
τούς ἀδελφούς μου Χριστιανούς διά 
τήν ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος μας.  
Ὁρκίζομαι νά χύσω καί αὐτήν τήν 
ὑστέραν ρανίδα τοῦ αἵματός μου 
ὑπέρ τῆς Θρησκείας καί τῆς Πα

τρίδος μου... Νά χύσω τό αἷμα μου, 
ἵνα νικήσω τούς ἐχθρούς τῆς θρη
σκείας μου ἤ ν᾽ ἀποθάνω ὡς μάρτυς 
διά τόν Ἰησοῦν Χριστόν...»!

Αὐτός εἶναι ὁ Ὅρκος τῶν Ἱε-
ρολοχιτῶν, τῶν νέων σπουδαστῶν, 
πού εὑρίσκονταν στίς παραδουνάβι-
ες πόλεις καί ἔτρεξαν πρῶτοι νά τα-
χθοῦν στόν Ἐπαναστατικό Ἀγώνα. 

Καί ὁ ἴδιος ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψη-
λάντης ἔλεγε:

«Μάχου ὑπέρ Πίστεως καί Πα
τρίδος... Εἶναι καιρός νά ἀποτι
νάξωμεν τόν ἀφόρητον ζυγόν, νά 
ἐλευθερώσωμεν τήν Πατρίδα, νά 
κρημνίσωμεν ἀπό τά νέφη τήν ἡμι
σέληνον, διά νά ὑψώσωμεν τό ση
μεῖον, δἰ  οὗ πάντοτε νικῶμεν, λέγω 
τόν Σταυρόν»! (Βλ. σ. 20 Κ. Κου-
κίδη).

Διαθήκη τοῦ πατέρα Κων/νου:
«...Ἔζησα, ὡς ὁ πατήρ μου, ἄνευ 

μομφῆς (= κατηγορίας). Ὡς αὐτός, 
ἔπαθον καί ἀποθνῄσκω ἄνευ γογγυ
σμοῦ διά τόν αὐτόν σκοπόν. Ἀφί(ή)
νω τό παράδειγμα ἡμῶν ὡς κλῆρον 
εἰς τά πολυάριθμα τέκνα μου (11). 
Ἡ δέ τελευταία ὑπέρ αὐτῶν δέησίς 
μου πρός τόν Θεόν γίνεται, οὐχί 
ἵνα ὦσιν ἐπιτυχέστερα, ἀλλ' ἵνα βι
ώσωσι (=ζήσουν) καλά καί ἔτοιμα 
πρός πάσας θυσίας, ὡς οἱ πατέρες 
αὐτῶν...»!

Καί στόν Ἀλέξανδρο ἔγραφε ὁ 
πατέρας του τό 1814: «Υἱέ μου, μή 
λησμονήσῃς ποτέ ὅτι οἱ Ἕλληνες 
μόνον εἰς ἑαυτούς πρέπει νά στη
ρίζωνται, ὅπως γίνωσιν ἐλεύθεροι»!

— 1. Κωνσταντίνος Ὑψηλάντης, πατέρας, Ἀξιωματ. Ρωσικοῦ Στρατοῦ καί ἡγεμόνας τῆς 
Βλαχίας  (Ρουμανίας, † 1816). — 2. Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, Ἀρχηγός Φιλ. Ἑταιρείας 
καί Ἱερολοχιτῶν († 1828). — 3. Δημήτριος Ὑψηλάντης, ἀδελφός, Στρατηγός († 1832).

1 2 3
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Ἀνακηρύχθηκαν Ἅγιοι τή 10η 
Ἰουλίου 2013 ἀπό τήν Ἱ. Σύνοδο 
τοῦ Οἰκουμεν. Πατριαρχείου, μέ 
ἐκκλησιαστική πρωτοβουλία τοῦ Σε-
βασμ. Μητροπολί-
τη Δράμας κ. Παύ-
λου. Ἐμαρτύρησαν 
μέ ἀποκεφαλισμό 
τήν 1η Νοεμβρί-
ου 1463, πρίν 550 
χρόνια ἀπό σήμε-
ρα, στήν ἀρχή ἀκό-
μη τῆς μακραίωνης 
τουρκικῆς δουλείας 
ἐπί Μωάμεθ Β΄ τοῦ 
Πορθητῆ. Πρόκει-
ται περί τῶν Ἁγίων 
Νεομαρτύρων Δαυ-
ίδ Κομνηνοῦ, αὐτο-
κράτορα Τραπε 
ζούντας, τῶν τριῶν 
υἱῶν του Βασιλεί-
ου, Γεωργίου, Μα-
νουήλ καί τοῦ ἀνε-
ψιοῦ του Ἀλεξίου.

 Τό Μαρτυρολό-
γιοΣυναξάριό τους 
εἶναι ἰδιαίτερα συγκινητικό. Αὐτο-
κράτορας τοῦ ἐλευθέρου κρατιδίου 
τῆς Τραπεζούντας ἀπό τό 1458 μέ-
χρι τό 1461 ἦταν ὁ Δαυίδ ὁ Μέγας 
Κομνηνός, ἀδελφός τοῦ θανόν τος 
ἀδελφοῦ του καί αὐτοκράτορα Ἰω-
άννου Δ́  Κομνηνοῦ, ὡς ἐπίτροπος 
τοῦ Ἀλεξίου Ε΄ Κομνηνοῦ, ὄντος 
ἀνηλίκου4χρόνου. 

Ὅταν ὁ Μωάμεθ Β΄ κυρίευσε καί 
τήν Τραπεζούντα, τή 15η Αὐγού-
στου 1461, συνέλαβε ὡς αἰχμάλω-
το τό Δαυίδ καί τόν ἔστειλε στήν 
Ἀνδριανούπολη, ἐνῶ τήν 26η Μαρ-
τίου 1463 τόν ἐφυλάκισε σέ Πύργο, 
προτείνοντάς του ν᾽ ἀσπαθῆ τό Μω-
αμεθανισμό. Ἀλλ̓  ὁ Δαυίδ ἀρνήθη-
κε σθεναρά ν᾽ ἀλλαξοπιστήσει λέ-
γοντας: 

«Κανένα μαρτύριο δέν πρόκει-
ται νά μέ κάμει ν᾽ ἀρνηθῶ τήν Πί-
στη τῶν Πατέρων μου οὔτε νά προ-
δώσω τήν Πατρίδα μου»! 

Καί τήν ἴδια 
στιγμή ὁ Μωάμεθ 
Β΄ ἔδωσε ἐντολή νά 
τόν ἀποκεφαλίσουν 
μαζί μέ τά 3 παιδιά 
του καί τόν ἀνεψιό 
του. Κι ὁ μεγαλόψυ-
χος Δαυίδ παρεκά-
λεσε μόνο ν᾽ ἀποκε-
φαλίσουν πρῶτα τά 
παιδιά του καί τόν 
ἀνεψιό του καί τε-
λευταῖο αὐτόν, φο-
βούμενος τυχόν λι-
ποψυχία τῶν νέων, 
παράκληση πού ἔγι-
νε δεκτή.

(Κάτι ἀνάλογο 
εἶχε ζητήσει καί ὁ 
«μέγας δούξ» τῆς 
Κωνσταντινουπό-
λεως καί Νεομάρτυ-
ρας —ἀλλ̓ ἀκόμη μή 

ἀνακηρυχθείς Ἅγιος— ὁ Λουκᾶς Νο-
ταρᾶς († 1453). Εἶχε ἀρνηθῆ νά παρα-
δώσει τόν πρωτότοκο γιό του στόν... 
ὁμοφυλόφιλο Μωάμεθ Β ,́ ὁ ὁποῖος 
ἀποκεφάλισε ὁλόκληρη τήν πολύτε-
κνη οἰκογένεια τοῦ Λουκᾶ πρίν ἀπό 
τόν ἴδιο!...).

Πόσοι ἄλλοι Νεομάρτυρες, ἀνώ-
νυμοι καί ἄγνωστοι σ᾽ ἐμᾶς, ἀλλά 
γνωστοί στόν Παντογνώστη Θεό, δέν 
θά παρουσιασθοῦν στό μέλλον πι-
θανόν καί πάντως στή Β΄ Παρουσία 
τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ! Ἔστω 
ἀνώνυμα, ἄς τούς μνημονεύουμε καί 
ἄς τούς ἐπικαλούμεθα:

«Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε 
ὑπέρ ἡμῶν. 

Αἰωνία ἡ Μνήμη Ὑμῶν»!

Τραπεζούντιοι Νεομάρτυρες (†1 Νοεμβρίου 1463).



ΕΔΩ μόνο οἱ θλιβεροί Τ Ι ΤΛΟΙ  Ἐφημερίδων-Περιοδικῶν...
(Ἀπό  ἀποδελτίωση Ἀποκομμάτων τοῦ Ἀρχείου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.).

• «Ἄδειες κούνιες καί γεμάτα 
φέρετρα στήν Ἑλλάδα τῶν μνη-
μονίων»! (Ἐφημ. «Τό Χωνί», Ἀθή-
να, 15.12.13, σ. 18—19). 

Τό πρωτόγραψε ὁ πρ. Ὑπουρ-
γός, Βουλευτής καί Καθηγητής Πα-
νεπιστημίου Μανόλης Δρεττάκης κι 
ἔχει γίνει σλόγκανσύνθημα. Ἐνῶ τό 
1980 οἱ γεννήσεις ἦσαν 148.000, τό 
2012 κατέπεσαν στίς 100.371, ἀπό 
τίς ὁποῖες τό 30% περίπου εἶναι τῶν 
ἀλλοδαπῶνμεταναστῶν, ὁπότε ἀπο-
μένουν 70.000 Ἑλλήνων! Ἐξάλλου 
ὁ ἐτήσιος μέσος ὅρος γεννητικότη-
τας ἀνά 1.000 Ἑλληνίδες, ἀπό 15,36 
παιδιά τό 1980, τό 2012 ἔχει καταπέ-
σει στά 9,40 παιδιάμικτά, ἤτοι 6,30 
Ἑλληνόπουλα! «Καταλαβαίνουμε» 
τί σημαίνει σέ μιά κωμόπολη τουλά-
χιστο 3.500 κατοίκων νά γεννιοῦνται 
ΜΟΝΟ 6—7 παιδιά τό ἔτος; Γἰ  αὐτό 
οἱ δημοσιογράφοι, ἔστω μέ λόγια... 
προκλητικά, γράφουν: «Γεννᾶτε, 
γιατί χανόμαστε»! Καταλαβαίνου-
με τί σημαίνει μιά Ἑλληνίδα σ᾽ ὁλό-

κληρη τή γόνιμη ἡλικία της (16—45 
ἐτῶν) νά γεννᾶ μισό (1/2) παιδί, ἐνῶ 
μόνη μία Πολύτεκνη γεννᾶ 6 ἕως 8 
καί 10; Νά γιατί ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. τιμᾶ 
καί βοηθεῖ τούς Πολυτέκνους, γιά 
τούς ὁποίους ἡ Ἑλληνική Πολιτεία 
εἶναι... ἡ ΜΗΤΡΥΙΑ τους...

• «ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ: ἡ Ἑλλάδα πρω-
ταγωνίστρια!... Μιά ἀκόμη πρωτιά 
γιά τήν Ἑλλάδα... Σύμφωνα μέ τά 
στοιχεῖα τῆς Eurostat, τό 22% τῶν 
Ἑλληνίδων δηλώνει πώς ἔχει κά-
μει τουλάχιστο μία ἔκτρωση, ἐνῶ τό 
10%... γίνονται ἀπό ἔφηβες... 40.000 
Ἐκτρώσεις τό ἔτος γίνονται σέ ἰδι-
ωτικά θεραπευτήρια ἀπό κορίτσια 
κάτω τῶν 18 ἐτῶν...»! (Ἐφημ. «Τό 
Ποντίκι», Ἀθήνα, 19.4.12, Περίλη-
ψη, σ. 13).

• «Χάπια ἀπό σκόνη ἀποξηρα-
μένων ἐμβρύων... σέ φούρνους»! 
(Ἱστοσελίδα www.egolpion.com). Ἠ
ξέραμε γιά καλλυντικά ἀπό ἀν θρώ
πινα ἔμβρυα... Τώρα γίνονται καί χά-
πια, ὡς ἐνισχυτικά ἀντοχῆς!

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — καί τῆς ἐφηβικῆς καί προεφηβικῆς ἡλικίας νέες, ἀλλά 
καί γενικά τούς ΝΕΟΥΣ—, ὥστε νά μήν καταλήξουν ΠΟΤΕ στήν τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ, οὔτε τή χει-
ρουργική οὔτε τή φαρμακευτική, ἔστω κάποιων ὡρῶν καί ἡμερῶν, 
μέ ὁποιαδήποτε μορφή ἀντισυλληπτικῶν: «χάπι ἑπομένης ἡμέρας» 
κ.λπ., ὅπως καί μέ «σπιράλ», πού εἶναι πρώιμη ΕΚΤΡΩΣΗ-ΦΟ-
ΝΟΣ, ἀλλ̓  οὔτε καί μέ ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησί-
ας μας–ΚΔ́  Ἀποστολ. κ.ἄ.– «κανονίζουν» τήν ἔκτρωση μέ πολυετῆ 
στέρηση τῆς θ. Κοινωνίας καί τή στείρωση μέ 3ετῆ ἀφορισμό!). 
Συνυπεύθυνοι εἶναι καί οἱ ἄνδρες-σύζυγοι, ἀλλά καί «σύντροφοι», 
ὅπως καί οἱ ἰατροί, οἱ φαρμακοποιοί καί οἱ λοιποί συνεργοῦντες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», ἀλλά καί ΕΓΓΑΜΗ, πού ἀντι-
μετωπίζει πειρασμό ἤ κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ἤ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, ἄς μή δυσκο-
λευθῆ νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστεγάζεται καί συνερ-
γάζεται μέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅσους γνωρίζουν ἐγκύους, 
πού κινδυνεύουν νά ὁδηγηθοῦν σέ ἔκτρωση. Γράψτε ἤ τηλεφωνῆστε ἤ 
ἐπισκεφθῆτε μας. ῾Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ εἶναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ ἐπίσης καί 
ἀποφυγή ἀπό τά «Κέντρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», πού συ-
νιστοῦν ἀντισύλληψη, ἀλλά καί ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά ἀπό τέτοια κέν τρα, 
πού δυστυχῶς προπαγανδίζονται καί διαφημίζον ται πιεστικά... Ζητῆστε 
μας σχετικά ἔντυπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, ὅπως καί κάθε παρεχο-
μένη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθῆτε καί ἔμπειρο Πνευματικό.

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 210-38.38.496, 38.22.586, FAX: 38.39.509.

ΞΕΡΕΤΕ τί εἶναι καί τί προσφέρει ὁ ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. 
(«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ»);
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• «Ὁ Ἡρώδης νομοθετεῖ γιά τίς 
οἰκογένειες! (Ἐπίτιτλος) Ἀπίστευ-
τα σκληρά μέτρα γιά τή Χώρα μέ 
τό μεγαλύτερο Δημογραφικό Πρό-
βλημα στόν Κόσμο. (Ὑπότιτλος) Σόκ 
προκαλεῖ τό γεγονός ὅτι ἡ Ἑλλά-
δα εἶναι πρώτη σέ ἀμβλώσεις». 
(Ἐφημ. «Τό Παρασκήνιο», Ἀθήνα, 
12.12.12, σ. 16).

• «Ἡρώδη τῶν Πολυτέκνων» 
ἀποκάλεσε τό Στουρνάρα ὁ Πρόε-
δρος τῆς ΑΣΠΕ Β. Θεοτοκάτος (Ἐφ. 
ESPRESSO, Ἀθήνα, 16.12.13, σ. 9).

• «Ἡρώδης 2013», ἡ ἄποψη τοῦ 
Γ. Χουδαλάκη. (Ἐφημ. REAL NEWS, 
Ἀθήνα, 29.12.13, σ. 46).

Ἄσχετα ποιός πρωτοεῖπε «Ἡρώ-
δη» τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Γιάν-
νη Στουρνάρα (μήπως στουρνάρι, 
πού εἶναι ἡ σκληρή καί αἰχμηρή πέ-
τρα;), ἐδῶ προτιμᾶμε τό Γ. Χουδαλά-
κη, πού ὑστερογραφεῖ: «Στήν Ἑλλά-
δα τοῦ 2013 τό “θαῦμα τῆς ζωῆς” 
ἀντικαταστάθηκε ἀπό τό “θαῦμα 
εἶναι νά ζεῖς”», μέ προσθήκη δική 
μας: μάλιστα ἄν εἶσαι Πολύτεκνος 
ἤ Ὑπερπολύτεκνος...

• «Τέτοια ἐπίθεση κατά τῶν Πο-
λυτέκνων δέν ἔχει ξαναγίνει ποτέ!». 
(Ἐπίτιτλος) Φωνή ἀγωνίας ἀπό τά 
Μέλη τοῦ Συλλόγου Πύργου καί Πε-
ριχώρων. (Ἐφημ. «Πατρίς Πύργου», 
9.11.2013, σ. 10).

• Καί μιά γελοιογραφία... ἔξυ-
πνη (τοῦ Σεραφείμ, 13.11.13, ἀπό τό 
Περιοδικό τοῦ Δρόμου «Σχεδία», τ. 
10, Δεκέμβρ. 2013, σ. 55).

Οἱ ἀποδείξεις εἶναι πάμπολλες 
καί κραυγαλέες.

• «Μισή δουλειά μισή ζωή»! 
(Ἐπίτιτλος) Χιλιάδες ἀπασχολούμε-
νοι μέ ἀμοιβές μικρότερες ἀπό 250 
εὐρώ τό μήνα. (Ἐφημ. «Ἡ Ἐφημερί-
δα τῶν Συντακτῶν», Ἀθήνα, 24.12.13, 
σ. 1). Μεταφέρουμε αὐτούσια περί-
ληψη τοῦ κειμένου: — «Ὀφειλόμενες 
ἀποδοχές 3—12 μηνῶν γιά 800.000 
ἐργαζόμενους, πού ζοῦν μέ τή λο-
γική τοῦ ἔναντι» κλπ. — «213.000 
“ἐργαζόμενοι” μέ μισθό ἀπό 180 ἕως 
210 εὐρώ»!

• «Τό 40% τῶν Ἑλλήνων τρῶνε 
λιγότερο, γιά νά ἀγοράσουν φάρ-
μακα... Χωρίς δημόσια περίθαλψη 
οἱ μισοί Ἕλληνες...»! (Ἐφημ. «Κυ-
ριακάτικη Ἐλευθεροτυπία», Ἀθήνα, 
12.1.14, σ. 39).

• Ἀπό τήν Ἐφημ. «Ἔθνος», Ἀθή-
να, 13.4.12, σ. 37:

— Τό 59% ἔχουν εἰσόδημα μέ-
χρι 300 εὐρώ τό μήνα. — Τό 42,7% 
τῶν ἀνδρῶν καί 60,6% τῶν γυ-
ναικῶν εἶναι ἄνεργοι. — Τό 49,3% 
τῶν ἀνδρῶν καί 51,7% τῶν γυναικῶν 
εἶναι ἀνασφάλιστοι. — Τό 16% φι-
λοξενοῦνται σέ συγγενεῖς...

• «Στά δίχτυα τῆς φτώχειας 
600.000 Ἑλληνόπουλα... — 465.000 
παιδιά εἶναι φτωχά. — 597.000 παιδιά 
εἶναι φτωχά ἤ κοινωνικά ἀποκλει-
σμένα. — 322.000 παιδιά ἀντιμετω-
πίζουν σοβαρή ὑλική ἀποστέρηση». 
(Ἐφημ. «Ἐλεύθερος Τύπος», Ἀθήνα, 
23.5.13, σ. 44).

• «Ἁρπάζουν τά σπίτια ἀπό 
3 ἑκατομμύρια Ἕλληνες. — Στό 
στόχαστρο ὅσοι χρωστᾶνε σέ ΙΚΑ 
καί Ἐφορία. — Ἔχουν ἤδη βγά-
λει στό σφυρί 14.000 σπίτια καί τό 
κρύβουν...»! (Ἐφημ. «NEWSBOMB», 
Ἀθήνα, 5.12.13, σ. 1).

• ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (αὐξα-
νόμενη — ὡς εἰσαγόμενη — καί ἀτι-
μώρητη σχεδόν. Τά στοιχεῖα τῆς 
ΕΛ.ΑΣ. παρουσίασε ἡ Ἐφημ. «Δη-
μοκρατία», Ἀθήνα, 12.3.12, γιά τό 
2011.
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γίνουν 15 ἐτῶν...». (Ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ» 
Ἀθήνα, 30.1.14, Ἔκθεση UNICEF).

Ἐκτός ἀπό τήν πείνα, πεθαίνουν 
ἀπό ἔλλειψη ἐμβολιασμῶν, φαρμά-
κων γενικά καί ἀπό τό ἀκάθαρτο 
νερό! — Τουλάχιστο νά τά σκεφτόμα-
στε καί νά προσευχόμαστε γἰ  αὐτά. 
Ἀλλά καί νά βοηθᾶμε τό κατά δύνα-
μη τά Κλιμάκια Ὀρθόδοξης Ἐξωτε-
ρικῆς Ἱεραποστολῆς, πού εἶναι «τά 
Ἅγια τῶν Ἁγίων» τῆς Ἑλληνορθο-
δοξίας μας. Διευθύνσεις διαθέτει ἡ 
Π.Ε.ΦΙ.Π., πού ἔχει ἐπικοινωνία. Γιατί 
οἱ πλεῖστοι νεοφώτιστοιὈρθόδοξοι 
ἀδελφοί μας εἶναι Ὑπερπολύτεκνοι
Πολύτεκνοι (βλ. σελ. 15).

• «Ἁι-Βασίλη, φέρε μιά δουλειά 
στόν μπαμπά μου»! (Ἐφημ. «Δημο-
κρατία Κυριακῆς», Ἀθήνα, 29.12.13, 
σ. 50).

Στά ΕΛ.ΤΑ. (Ταχυδρομεῖο) βρέ-
θηκαν πολλά παρόμοια γράμματα 
μικρῶν παιδιῶν, ὅπως τῆς μικρῆς 
Παναγιώτας: «Ἁι-Βασίλη, ἡ μαμά 
μου δέν μπορεῖ νά μοῦ πάρει Δῶρο. 
Ἐσύ ὅμως μπορεῖς...». 

Σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια ἔγιναν 912 
ἔνοπλες ληστεῖες καί «ἁπλές» λη-
στεῖες 6.636. Ἐξάλλου ἔγιναν 96.926 
κλοπές καί διαρρήξεις, ἐνῶ οἱ φόνοι-
δολοφονίες εἶχαν συχνότητα: κάθε 2 
ἡμέρες 1 φόνος (180+ τό ἔτος)!

Καί οἱ Φυλακές; Δέν εἶναι πλέ-
ον «Σωφρονιστικά Καταστήματα», 
ἀλλά ἐκπαιδευτήρια ἐγκλήματος! 
Ὑπάρχει καί τό ἀδιαχώρητο, μέ πολ-
λή ἀκαταστασία...

• Σύλληψη καί κράτηση Πο-
λυτέκνου γιά χρέος στό Δημόσιο 
2.000 €! Γράφει: «Εἶμαι πατέρας τεσ-
σάρων ἀνηλίκων παιδιῶν... Εἶναι δυ-
νατόν νά μᾶς ξευτιλίζουν τόσο; Νά 
πιάνουν ἐμένα καί νά ἀφήνουν ἔξω 
τούς καρχαρίες καί τά λαμόγια τῆς 
ὑψηλῆς κοινωνίας;... Ἐγώ θά πληρώ-
σω τά 2.000 εὐρώ, γιατί εἶμαι τίμι-
ος ἄνθρωπος. Οἱ ἄλλοι;» (Ἐφημ. 
«NEWSBOMB», Ἀθήνα, 4.11.13, σ. 2).

• «6,6 ἑκατ. (6.600.000) παιδιά 
κάτω τῶν 5 ἐτῶν πέθαναν τό 2012!... 
Τό 15% τῶν ἀνηλίκων παιδιῶν τοῦ 
κόσμου ἐργάζονται καί τό 11% τῶν 
κοριτσιῶν παντρεύονται προτοῦ νά 

1. «Ὕψιστη προτεραιότητά μας 
εἶναι νά ἀποφύγουμε ἐξελίξεις πού 
γονατίζουν τήν οἰκονομία καί τήν 
κοινωνία. Ὕψιστη προτεραιότη-
τα εἶναι ἡ οἰκογένεια, γιατί αὐτός 
εἶναι ὁ πυρήνας τῆς κοινωνίας καί 
τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καί γιατί 
ἡ οἰκογένεια σήμερα δοκιμάζεται 
περισσότερο... Ὅταν ἔχουμε αἴσθη-
ση τῆς συνολικῆς ἐπιβάρυνσης ἑνός 
νοικοκυριοῦ, μποροῦμε νά ἀντιλη-
φθοῦμε ποιές φοροαπαλλαγές ἔχουν 
νόημα». 

Ὁ κ. Σαμαρᾶς ἐπίσης χαρακτήρι-
σε «ἰδιαίτερα εὔστοχη τήν ἀπόφα-
ση συγ κρότησης Παρατηρητηρίου 
Οἰκογενειακοῦ Προϋπολογισμοῦ 
ἀπό τή Ν.Δ. καί ἐπανῆλθε στήν πρό-
τασή του γιά δημιουργία Ὑπουρ-
γείου Οἰκογένειας»! Ναί, ὁ κ. Σα-

μαρᾶς... (Ἐφημ. «Ἀπογευματινή», 
Ἀθήνα, 17.5.10, σ. 9).

2. Δήλωση τοῦ ὑπευθύνου τοῦ 
Τομέα Ἐργασίας καί Κοινωνικῆς 
Ἀσφάλισης τῆς Ν.Δ., βουλευτῆ Κυ-
κλάδων Γιάννη Βρούτση:

«Οἱ δαπάνες γιά τή στήριξη τῆς 
πολύτεκνης καί τρίτεκνης οἰκογένει-
ας δέν εἶναι σπατάλη, ἀλλά ἐπέν-
δυση ὑψηλῆς προστιθέμενης ἀξίας 
γιά τήν κοινωνική, ἀλλά καί οἰκο-
νομική ζωή τῆς Χώρας μας. Γιά 
τή Ν.Δ., πού ἡ κοινωνική συνοχή 
καί ἀλληλεγγύη ἀποτελοῦν στρατη-
γική προτεραιότητα, ἡ προστασία 
τῆς πολύτεκνης οἰκογένειας ἀντιμε-
ωπίζεται ὡς μεῖζον ζήτημα κοινω-
νικῆς πολιτικῆς. Εἴμαστε ἀντίθετοι 
σέ ρυθμίσεις πού μειώνουν τήν προ-
στασία τῶν πολυτέκνων καί ἀκυρώ-

Ἄλλοτε λόγια παχιά — τοῦ κ. Ἀ. Σαμαρᾶ καί κ. Ἰ. Βρού-
τση — καί ΤΩΡΑ ξεχασμένα ἤ μᾶλλον καταπατημένα...
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Ἕνα ἐ λ π ι δ ο φ ό ρ ο  ἄρθρο γιά τό... «ἀπονενοημένον διά-
βημα», τήν ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ, πού δυστυχῶς ἡ πολλαπλή «Κρί-
ση» προωθεῖ καί μᾶλλον ἀποσιωπᾶ...

Γιά τό θλιβερότατο τοῦτο θέμα, 
πού ἁπλά θίγουμε — δέν ἀναπτύσ-
σουμε — στηριζόμαστε σ᾽ ἕνα ἀξιό-
λογο ἄρθρο τοῦ Περιοδικοῦ «Ρίζα 
Ἀγρινιωτῶν» (τ. 83, Ἰαν.Μάρτ. 2012, 
σ. 34). Ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου εἶναι 
«Ταξιδιῶτες στό καράβι τῆς ζωῆς», 
πού τό ὑπογράφει ἡ ἄγνωστή μας κα 
Ἀλεξία Νάκου, τήν ὁποία ἐξαρχῆς 
συγχαίρουμε γιά τό ἐλπιδοφόρο 
ἄρθρο καί μήνυμά της.

Μετά τόν τίτλο παραθέτει εὔστο-
χα τό δίστιχο τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ποι-
ητῆ Διονυσίου Σολωμοῦ:

«Δέν τό ᾽λπιζα νά ᾽ν᾽ ἡ ζωή 
πρῶτο καλό καί μέγα»!
............................................

«Καί μέ τά χίλια βάσανα 
πάλι γλυκειά ἡ ζωή εἶναι»!

(Λαϊκό Δίστιχο).
Ἡ ἀρχή τοῦ ἄρθρου εἶναι: 
«Πραγματικά, μεγάλο δῶρο τοῦ 

Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο ἡ ζωή, δῶρο 
στόν καθένα μας ἀναφαίρετο»! 

Ἀντί σχολιασμοῦ ὑπογραμίζουμε 
τίς κύριες λέξεις, γιά νά τονίσουμε 
στή συνέχεια τή φράση «Ζητεῖται 
ἐλπίδα», πού καί ἡ σ. ὑπογραμμίζει.

Ἀλλ̓  ἐδῶ ἄς μᾶς ἐπιτραπῆ ἡ δι-
όρθωση: «Ὑπ ά ρ χ ε ι  Ἐ λ π ί δ α » 
Ζῶσα καί Ζωοποιός! Εἶναι ὁ Θεάν-
θρωπος Ἰησοῦς Χριστός, ὡς «πάν-

των χρημάτων (= πραγμάτων) μέ-
τρον» (Ἅγ. Ἰουστίνος Πόποβιτς) καί 
ὄχι «...μέτρον ὁ ἄνθρωπος» (Σοφι-
στές). 

Καί συνεχίζει, πρός τό τέλος, ἡ 
ἀρθρογράφος:

«Πῶς μᾶς διέφυγε ὅτι “μετά ἀπό 
κάθε Δύση προβάλλει μιά Ἀνατο-
λή”; Πῶς δέν ἀναλογισθήκαμε ὅτι 
πάνω ἀπό τούς ἀδύναμους ἀνθρώ-
πους, πού δυσκολεύονται νά βροῦν 
λύσεις, ἔστω καί ἄν εἶναι οἱ ἰσχυροί 
τῆς γῆς, ὑπάρχει ὁ Παντοδύναμος 
Θεός, πού δέν παύει νά μᾶς ἀγαπᾶ 
καί νά μᾶς προστατεύει;...

“Μή φοβηθῆς αὐτόν πού στήριξε
στήν Πίστη ἐπάνω τήν Ἐλπίδα.
Τόν εἶδα στή ζωή νά μάχεται,
μά πάντα ἀνίκητον τόν εἶδα”!

(Ἰωάννης Πολέμης).

“Θ᾽ ἀνθίσουν καί πάλι οἱ κρίνοι 
ἐκεῖ πού περίσσευσαν οἱ θρῆνοι”!

Εἴμαστε ἀπόγονοι Ἡρώων καί 
Ἁγίων, πού εἶναι πάντα κοντά μας 
καί δίπλα μας!

Καί νά μή λησμονοῦμε ποτέ νά 
διακηρύττουμε παντοῦ καί πάντο-
τε ὅτι “Τό μεγαλεῖο τῆς Ἑλλάδας 
βασίλεμα δέν ἔχει”! Καί ἄς λένε οἱ 
ξένοι καί οἱ ἄσχετοι ὅ,τι θέλουν...»!

νουν τή συνολική πολιτική στήριξη 
τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας. Διαφω-
νοῦμε μέ τήν ἀντιμετώπιση τῶν 
κοινωνικῶν ἐπιδομάτων ὡς “σπα-
τάλη”. Πιστεύουμε ὅτι τά ζητήματα 
κοινωνικῆς συνοχῆς θά πρέπει νά 
ἐξαιρεθοῦν ἀπό τίς προκρούστειες 
λογικές τοῦ Μνημονίου... Ἡ οἰκο-
γένεια καί ἰδιαίτερα ἡ πολύτεκνη 
οἰκογένεια βρίσκονται στό κέντρο 
τῆς κοινωνικῆς μας πολιτικῆς, γιά νά 
διασφαλίσουμε τήν κοινωνική συνο-
χή καί τό μέλλον τῆς Χώρας μας» 

(Ἐφημ. «Νέοι Ἄνθρωποι», Ἀθήνα, 
24.12.10, σ. 3 — Τό ὀρθό εἶναι π ρ ο -
τε ρ ό τ η τα  καί ὄχι προτεραιότητα).

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. 
Τό ἀναμενόμενο τυχόν Σχόλιό μας 

τό ἀφήνουμε στούς Ἀ να  γνῶστες καί 
μάλιστα στούς Πο λυτεκνικούς Συλ-
λόγους (Συνδικαλιστικούς καί τά 
Μέλη τους). Γιατί κάποτε, ἐπί τέ-
λους, οἱ πολιτικοί πρέπει νά φο-
βοῦνται τούς Ἥρωες Πολυτέκνους 
καί ὄχι νά τούς τρομοκρατοῦν...
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΦΙΛΟΘΕΟ ΖΕΡΒΑΚΟ.

Ὁ Σύλλογος Πολυτέκνων Θεσσαλονίκης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ» καί οἱ 
Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» συνδιοργανώνουν Ἐκδήλωση Μνή-
μης Ἀρχιμ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ Ζερβάκου (1884—1980), Ἡγουμένου Ἱ. Μ. Λογγο-
βάρδας Πάρου, γιά τή συμπλήρωση 130 ἐτῶν ἀπό τή 
γέννησή του. Ἡ ἐκδήλωση θά γίνει στήν Αἴθουσα Τε-
λετῶν Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τήν
Κυριακή 11 Μαΐου 2014 καί ὥρα 5 μ.μ.

Πληροφορίες στό τηλ. 2310.212.659 καί στήν ἱστο-
σελίδα www.orthodoxoskypseli.gr, ὅπου τό Πρόγραμμα.

Χαιρετισμούς θά κάμουν οἱ πατέρες Χρυσόστ. Πῆχος, 
Γερβάσ. Ραπτόπουλος καί ὁ κ. Ἐρωτ. Θεοτοκάτος, Πρό-
εδρος Πολυτέκνων. Ὁμιλητές θά εἶναι οἱ Καθηγ. Πανεπ. 
Πρωτοπρ. π. Θεόδωρος ΖΗΣΗΣ, π. Γεώργιος ΜΕΤΑΛ-
ΛΗΝΟΣ καί ὁ κ.  Στυλ. ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΖΙΔΗΣ, μέ Συντο-
νιστή τό Μον. Ἀρσένιο ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗ, Δρ. Θ., ἐνῶ θά 
ψάλει Βυζ. Χορωδία μέ Πρωτοψ. τόν κ. Ἰ. Χασανίδη. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Θά διανεμηθοῦν ΔΩΡΕΑΝ τά βιβλία: 1) Γνώρισε τό μεγαλεῖο τῆς Ὀρθο-
δοξίας καί 2) Γνωριμία μέ τόν μακαριστό ΦΙΛΟΘΕΟ ΖΕΡΒΑΚΟ.

Καί τό « Θ ε έ  μ ο υ ,  π ά ρ ε  μ ε »  εἶναι σοβαρή ἁμαρτία!
Διηγήθηκε τό ἑπόμενο περιστατι-

κό εὐσεβής Κληρικός: 
Στή ζωή μου πέρασα πολλούς πει-

ρασμούς καί μάλιστα συκοφαντίες ἄδι-
κες... Τόσο πόνεσα καί κουράσθηκα, 
πού λύγισα καί ἀρκετές φορές εἶπα: 
«Θεέ μου, πάρε με»! Καί τελικά ὁ Θεός 
μέ πῆρε... Ἀρρώστησα βαριά. Μέ πῆγαν 
σέ Νοσοκομεῖο, ὅπου ἔπαθα ἀνακοπή 
καρδιᾶς. Οἱ Γιατροί προσπάθησαν νά 
μέ ἐπαναφέρουν στή ζωή, ἀλλά μάταια. 
«Πάρτε τον στό Νεκροτομεῖο», εἶπαν. 
Ἐπί ἕξι ὧρες καί τί δέν ἔζησα ὡς νε-
κρός, ὅπως ὅτι εἶναι ἀληθινά ὅσα λέ-
γουν πολλοί Ἅγιοι γιά τόν Παράδεισο 
καί τήν Κόλαση. Ἔνοιωθα τόν Ἄγγε-
λό μου νά μέ συνοδεύει, ἐνῶ οἱ Δαί-
μονες μέ κατηγοροῦσαν ψευδῶς. Ὁ 
Ἄγγελός μου τούς ἀπέκρουε: «Αὐτά 
δέν εἶναι ἀλήθεια». Τελικά φθάσαμε σ᾽ 
ἕνα μέρος, πού φαινόταν νά εἶναι σύν
ορο δύο περιοχῶν. Ἐκεῖ ἄκουσα τόν 
ἑξῆς διάλογο τοῦ Ἀγγέλου μου μέ τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκο.

— Νά ὁδηγήσω τόν παππούλη 
στή Βασιλεία τοῦ Υἱοῦ Σου;

— Ὄχι, γιατί ἔχει κάμει μιά σο-
βαρή ἁμαρτία.

— Τί ἁμαρτία, Δέσποινά μου; 
Ἦταν ἐνάρετος ἄνθρωπος κι ἔκανε 
πολλά καλά.

— Αὐτό εἶναι ἀλήθεια, ἀπάντησε 
ἡ Θεοτόκος. Ἀλλά δέν ἔκανε ὑπο-
μονή στόν ἀγώνα του κι ἔλεγε στόν 
Υἱό μου: «Πάρε με, πάρε με»! Γἰ  
αὐτό πήγαινέ τον πίσω, νά τελειώ-
σει μέ ὑπομονή τόν ἀγώνα του καί 
μετά θά εἰσέλθει στή Βασιλεία τοῦ 
Υἱοῦ μου.

Καί συνεχίζει ὁ παππούλης: 
Ὅ ταν φθάσαμε στό Νοσοκομεῖο, 

μέ ἀποστροφή μπῆκα στό νεκρό πα-
γωμένο σῶμα. Συνῆλθα μετά ἀπό 
ὀκτώ ὧρες, ὁπότε ἀναστατώθηκαν 
οἱ Νοσοκόμες καί οἱ Γιατροί. Τελικά 
ἐξῆλθα καί ἀπό τότε προσέχω καί 
κάνω ὑπομονή ἀδιαμαρτύρητα σέ 
ὅ,τι ἐπιτρέπει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. 

Πρέπει νά κερδίσουμε τόν Πα-
ράδεισο, ἀδελφοί μου, μέ τήν ὑπο-
μονή μας, ὅπως μᾶς λέγει ὁ Κύριος: 
«Ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σω
θήσεται»! (Ματθ. 10, 22. — Σέ περί-
ληψη ἀπό τό Περιοδικό «Χριστιαν. 
ΣΠΙΘΑ», ἀρ. φ. 726, Μάρτ. 2014, 
Πάρος, σ. 1 καί 3).
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Βραβεύθηκε ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἡ ἀκριτική Κέλλη Φλωρίνης,

τό χωριό μέ τίς περισσότερες Πολύτεκνες Οἰκογένειες!
Ἡ Κέλλη εἶναι ἕνα ὀρεινό χω-

ριό τῆς Φλώρινας, σέ ὑψόμετρο 934 
μέτρων, καί βρίσκεται μιά «ἀνά-
σα» ἀπό τά ἑλληνοσκοπιανά σύν
ορα. Σέ αὐτή ζοῦν 820 κάτοικοι 
καί τρεῖς στίς πέντε οἰκογένειες 
εἶναι Πολύτεκνες! Μάλιστα ἡ Ἀκα-
δημία Ἀθηνῶν τίμησε μέ ἔπαινο τό 
δημοτικό διαμέρισμα Κέλλης «γιά 
τήν κάτω ἀπό ἀντίξοες συνθῆκες 
συμβολή του στήν ἀντιμετώπιση 
τοῦ Δημογραφικοῦ Προβλήματος 
τῆς Χώρας»! Τόν ἔπαινο παρέλαβε 
ὁ Πρόεδρος τοῦ διαμερίσματος κ. 
Ἀθανάσιος Τάσκας, πού εἶπε:

«Ἡ Κέλλη ἦταν πάντα ἕνα χω-
ριό... Πολυτέκνων. Νομίζω ὅτι εἶναι 
θέμα Θρησκείας. Τεκνοποιοῦμε 
κατά παράδοση. Καί τό κάνουμε 
χωρίς νά περιμένουμε ἀνταλλάγ-
ματα ἀπό τήν Πολιτεία. Πρέπει νά 
δοῦμε τό Δημογραφικό Πρόβλημα 
τῆς Χώρας συνολικά, καθώς τείνου-
με νά γίνουμε μειοψηφία στόν τόπο 
μας. Ἀκόμη καί τώρα, πού ἡ Πολι-
τεία θεωρεῖ... τεκμήριο τά παιδιά!, 
ἐμεῖς δέν πρόκειται νά σταματήσου-
με τίς γέννες. Δέν μᾶς στενοχωρεῖ 
οὔτε μᾶς πτοεῖ ἡ κατάργηση τῶν 
προνομίων πού εἶχαν δοθῆ στίς Πο-
λύτεκενες Οἰκογένειες. Δέν κάναμε 
παιδιά, γιά νά πάρουμε τό βοήθη-
μα τῶν 300 εὐρώ τό μήνα. Αὐτά τά 
χρήματα ἦσαν “μιά παρηγοριά” γιά 
τίς μάννες πού δέν ἐργάζονταν καί 
ἔμεναν σπίτι, γιά νά μεγαλώσουν 

τά παιδιά τους. Καί τώρα ἐμεῖς θά 
συνεχίσουμε νά περηφανευόμαστε 
πού εἴμαστε Πολύτεκνοι... 

»Καί τήν ὥρα πού στά γειτονικά 
χωριά γίνονται συγχωνεύσεις Σχο-
λείων, καθώς δέν ὑπάρχουν ἀρκε-
τά παιδιά, στήν Κέλλη ὑπάρχει τό 
ἀκριβῶς ἀντίθετο πρόβλημα... 

»Στό χωριό τῶν 820 κατοίκων τό 
Δημοτικό Σχολεῖο ἀριθμεῖ 63 παιδιά, 
ὁ Παιδικός Σταθμός καί τό Νηπια-
γωγεῖο 30 παιδιά, τό Γυμνάσιο 27 
παιδιά, τό Λύκειο 19 παιδιά, ἐνῶ 20 
παιδιά σπουδάζουν σέ ΑΕΙ καί ΤΕΙ»! 

Αὐτά τόνισε ὁ Πρόεδρος τῆς 
κοινότητας, πού καί ὁ ἴδιος ἔχει 
πέντε (5) παιδιά!

Καί ποιά εἶναι ἡ κύρια ἀσχολία 
τοῦ ἀκριτικοῦ καί ὀρεινοῦ χωριοῦ 
τῆς Κέλλης; Εἶναι ἡ γεωργοκτηνο-
τροφία, πού ἦταν καί εἶναι κατά 
παράδοση. Ὅλες σχεδόν οἱ οἰκο-
γένειες ἔχουν αἰγοπρόβατα, ἀπό τά 
ὁποῖα συν τηροῦνται, ὅπως γινόταν 
μέ τίς πλεῖστες κοινότητες μέχρι τή 
10ετία τοῦ 1960 καί ὅπως πρέπει νά 
ξαναγίνει, μέ ἐγκατάλειψη τῆς μετα-
πολεμικῆς ἀστυφιλίας καί ἐπαναπα-
τρισμό στήν ἀγροτοποιμενική ζωή 
τῆς ἑλληνικῆς ἐπαρχίας. 

(Ἡ κύρια ἀνταπόκρισηρεπορτάζ 
εἶναι τοῦ δημοσιογράφου Ἀγγέλου 
Ἀγγελίδη, Ἐφημ. «Ἐλεύθερος Τύ-
πος», Ἀθήνα, 21/12/13, σ. 13).

Τά παιδιά Πολυτέκνων τῆς Κέλλης Φλώρινας!...
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
• Οἰκογένεια ΧΗΡΑΣ Σύλβιας Παντελῆ († 2013) Πέρου, μέ 5 παιδιά, 

γεννημ. 1996—2005, Ν. Πιερίας.
Μεταφέρουμε τά κύ-

ρια σημεῖα τοῦ γράμμα-
τός της, πού διαπιστώσα-
με ὅτι εἶναι ἀληθινά.

«...Εἶμαι χήρα μέ 5 
παιδιά ἀνήλικα, 17, 15, 
13 καί 8 ἐτῶν (δίδυμα). 
Ὁ σύζυγός μου ἀπεβί-
ωσε τόν Αὔγουστο τοῦ 
2013 σέ ἡλικία 46 ἐτῶν. 
Δυστυχῶς, δέν μᾶς ἄφη-
σε ἀπολύτως τίποτε, 
γιατί ὁ μισθός του στό 
Δῆμο δέν ἔφθανε κἄν 
γιά 7μελῆ οἰκογένεια, μέ 
ἐνοίκιο κτλ., ἐνῶ ἐγώ δέν ἐργαζόμουν φρον τίζοντας τά παιδιά μας, ἀλλά 
καί γιατί δέν εὕρισκα δουλειά, ὅπως δέν βρίσκω καί τώρα, οὔτε σύνταξη 
παίρνω ἀπ᾽ τό σύζυγό μου. Ἡ κατάστασή μας εἶναι πάρα πολύ δύσκολη, 
μάλιστα μέ χρεωστούμενα ἐνοίκια, γιατί δέν ἔχουμε κανένα πόρο... Σᾶς 
εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων».

( Ὑποβάλλει δικαιολογητικά: Βαπτίσεώς της ὡς Ὀρθόδοξης — γιατί εἶναι 
Γερμανίδα, γέν. 1970, πρώην Προτεστάντισσα — Πιστοποιητικό Ὀρθοδόξου 
Γάμου, Ληξιαρχ. Πράξη θανάτου συζύγου, Βεβαίωση Ἐφημερίου, οἰκογεν. κα-
τάσταση καί φωτογραφία).

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. 
Τήν οἰκογένεια γνωρίσαμε στό 

τέλος τοῦ παρελθόντος Φεβρουαρί-
ου καί φυσικά ἀπαντήσαμε μέ μιά 
Ἐπιταγή καί Δέμα, γιά τά ὁποῖα καί 
μᾶς εὐχαρίστησε. Εἴπαμε τά δέοντα 
τηλεφωνικά, ἐνῶ θά διατηροῦμε ἐπι-
κοινωνία καί θά κάνουμε ὅ,τι μπο-
ροῦμε κ α ί  γιά τήν ὄντως ἀναγκε-
μένη αὐτή οἰκογένεια. Συστήσαμε τό 
ἐρχόμενο σχολικό ἔτος νά ἐγγράψει 
τά δύο πρῶτα ἀγόρια σέ Νυκτερινό 
Λύκειο, γιά ν᾽ ἀγωνισθοῦν νά βροῦν 
κάποια δουλειά, ἀκόμη καί ἀγροτι-
κή, πού εἶναι καί πρέπει νά γίνει τό 
κύριο μέλλον τῶν ἀνέργων παιδιῶν 
τῶν Πολυτέκνων.

Βέβαια, πιστεύουμε καί τονίζουμε 
ὅτι ὁ Πανάγαθος εἶναι «Πατήρ τῶν 
ὀρφανῶν καί κριτής τῶν χηρῶν» 

(Ψαλμ. 67, 6) καί ἀσφαλῶς θά προ-
στατεύσει, μέ πολλούς καί θαυμα-
στούς τρόπους, καί αὐτή τήν οἰκο-
γένεια, ἐφόσον καί αὐτή εἶναι καί 
παραμένει πιστή, μέ συνειδητή σχέ-
ση μέ τήν Ἁγία Μητέρα μας Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία.

Παρουσιάζοντάς την τήν ἐμπι-
στευόμαστε καί στούς ἀγαπητούς 
Φίλους τῶν Πολυτέκνων καί θά πε-
ριμένουμε τήν κατά δύναμη βοή-
θειά τους διά μέσου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., ἡ 
ὁποία καί θά τή διαβιβάσει σ᾽ αὐτή. 
Καί καταλήγουμε — μέ τί ἄλλο; — 
μέ τό «Ἔχει ὁ Θεός!», ἀδελφοί. Καί 
πόσα «ἔχει ὁ Θεός;» — Ἄ π ε ι ρ α ! 
Καί ὡς Πανάγαθος Δωρεοδότης τά 
χαρίζει σέ κάθε πιστό Του τέκνο 
λέγοντας: «Πάν τ α  δυνατά τῷ πι
στεύοντι»! (Μάρκ. 9, 23).

ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ
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• Οἰκογένεια Ὀρθοδόξου Ἱερέως ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καί Πρεσβυτέρας Θε-
οδώρας Μανάλου, μέ 5 παιδιά (ἀπό Β΄ Λυκείου ἕως Νηπιαγωγείου), 

χωριό Siparbue Σουμάτρας Ἰνδονησίας.
Ὁ μακαριστός π. Ἀθανάσιος, 

ἀδελφός κατά σάρκα τοῦ δρα-
στηρίου Ἱεραποστόλου καί Γεν. 
Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Ἰνδονησίας, 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἱ. Μητροπόλε-
ως Σιγκαμπούρης, τοῦ Πρωτοπρ. 
π. Χρυσοστόμου Μανάλου (στό 
Medan), βαπτίσθηκε  Ὀρθόδο ξος 
καί ἔγινε  Ἱερεύς πρίν 20 χρό-
νια. ( Ἦταν πρίν Προτεστάντης 
καί βοηθός πάστορα-«ποιμένα»). 
Ἦταν Ἐφημέριος στόν Ὀρθόδοξο 
Ἱ. Ναό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χρι-
στοῦ Σουμάτρας καί τελευταῖα 
εἶχε ἀσθενήσει. Ἀλλά δυστυχῶς, 
ἀπό ἔλλειψη χρημάτων — ὑπάρ-
χει καί ἐκεῖ πολλή φτώχεια —, δι-
έκοψε τά φάρμακά του, ἐνῶ γιά 
τήν ἀπαιτούμενη ἐγχείρηση καρδιᾶς χρειάζονταν 4.000 €, τά ὁποῖα δέν 
εἶχε. Ἔτσι, «κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος», τά ξημερώματα τῆς Ἑορτῆς τῶν Χρι-
στουγέννων — 25 Δεκεμβρίου 2013 — «ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ».

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. γνωρίζει τόν ἀδελφό του π. Χρυ-
σόστομο καί ἐπικοινωνεῖ μαζί του, ἀλλ᾽ ὅμως δέν 
μᾶς εἶχε ἀναφέρει γἰ  αὐτόν, οὔτε κάποιος ἄλλος, 
ὅπως ὁ Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Ἀθανασίου τῆς 
«Ὁμάδας Φίλων  Ὀρθόδοξης  Ἱεραποστολῆς». 

Ὡς ἄνθρωποι λυπούμεθα γιά τήν ἐκδημία 
του καί συλλυπούμεθα θερμά τήν Πρεσβυτέ-
ρα του Θεοδώρα, τά πέντε παιδιά τους, ἀλλά 
καί τόν ἀδελφό του π. Χρυσόστομο, εὐχόμε-

νοι ὁ Κύριος νά τόν ἀναπαύει «ἐν σκηναῖς Ἁγίων» καί νά παρηγορεῖ καί νά 
προστατεύει τήν πτωχή οἰκογένειά του.

Ὅπως γράφουμε καί γιά τήν προηγούμενη ὀρφανή οἰκογένεια, ὡς 
Π.Ε.ΦΙ.Π. θά κάνουμε καί γἰ  αὐτήν τήν οἰκογένεια ὅ,τι μποροῦμε, ἐνῶ 

καί αὐτή τήν ἐμπιστευόμε-
θα καί στούς ἀγαπητούς Φί-
λους τῶν Πολυτέκνων, γιά 
νά συνεργασθοῦν μαζί μας 
οἱ δυνάμενοι πρός βοήθειά 
της. Καί ἐδῶ ἐπαναλαμβά-
νουμε τό « Ἔχει ὁ Θεός!», 
πού εἶναι καί θά εἶναι Βοη-
θός, ὅπως Ἐκεῖνος γνωρίζει 
καί θέλει.

Αἰωνία Σου ἡ Μνήμη, Σε-
βαστέ π. Ἀθανάσιε!

ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 
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«Κι ὅμως, ὑπάρχουν “παιδιά θαύματα”... Πολυ τ έ κ ν ω ν !
(Ἀπό τήν Ἐφημ. «Λοιπόν», Ἀθήνα, 18.4.13, σ. 8).

Ἐδῶ ἀναφερόμαστε στό «παιδί 
θαῦμα»-Μάρκο Δεσποτίδη, 1ο ἀπό 
7 ἀδέλφια, πού «πῆρε τό πρῶτο 
βραβεῖο» στόν «Πανελλήνιο Μαθη-
τικό Ἀγώνα Ἐπιχειρηματολογίας», ὁ 
ὁποῖος ἔγινε τήν 7η Ἀπριλίου 2013 
στήν Παλαιά Βουλή τῆς Ἀθήνας. 
Παριστάμενοι ἦσαν ὁ Ὑφυπουργός 
Παιδείας κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώ-
ρου, ἡ Ἑλληνογαλλίδα Ἀρχιπρύτα-
νις Παρισίων κα Ἑλένη Ἀρβελέρ 
(6η κόρη Πολυτέκνων Καισαριανῆς 
Ἀττικῆς) καί ἄλλοι ἐπίσημοι.

Ἀλλά τό «παιδί θαῦμα»Μάρκος 
Δεσποτίδης, καί ἤδη φοιτητής 
Ἰατρικῆς, εἶναι καί πρωτογιός 
ἐκλεκτῆς Ὑπερπολύτεκνης Ἱερα-
τικῆς Οἰκογένειας ἀπό τήν Ἀμορ-
γό Κυκλάδων. Μάλιστα τήν Οἰκο-
γένεια εἴχαμε παρουσιάσει, ὄχι ὡς 
βοηθουμένη, ἀλλ̓  ὡς Φίλη καί Δω-
ρήτρια τῶν Πολυτέκνων διά μέσου 
τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., στό τεῦχος 131/2011, 
σ. 15.

Θερμά συγχαρητήρια, ἀγαπητέ 
Μάρκο, «καί σ᾽ ἄλλα (βραβεῖα)» μέ 

χαρά καί ὑγεία! 
(Ἐπί τοῦ πιεστη-
ρίου, εἴδαμε καί 
ὡραῖο ἐθνικό σου 
ἀρθράκι γιά τούς 
«Ἥρωες τῶν Ἰ-
μίων Χριστόδου-
λο, Παναγιώτη 
καί Ἕκτορα. Εὖ
γε σου! — Βλ. στό 
Διαδίκτυο www.enromiosini.gr). 

 «Εἶμαι Κερκυρόπουλο-ἑφταμηνίτικο κι ἤθελα νά μπορῶ νά μι-
λήσω καί νά βροντοφωνάξω... Τί καί γιατί; Τή «Σιωπηλή Κραυγή» 
τοῦ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ τῆς σελίδας 8: «Ἀφῆστε με νά ζήσω. Ζητῶ 
τήν προστασία σας»!

Γιατί ἐμένα οἱ Γονεῖς μου Νικόλαος καί Μαρία Τσε-
πέρη, ἀπό τίς Καρουσάδες, πού χιλιοευχαριστῶ, ὅταν 
ὁ Πανάγαθος μοῦ ἔδωσε ζωή, μετά ἀπό 25 χρόνια ἀπ᾽ 
τόν 1ο ἀδελφό μου καί 15 ἀπό τόν 3ο, ἄν καί ἄνερ-
γοι, μέ δέχθηκαν μέ χαρά κι εὐγνωμοσύνη! Ἀντίθετα, 
ὅπως ἀκούω, πολλές κοπέλλες καί μητέρες, μάλιστα 
μεταξύ 35—45 ἐτῶν, ἄκουσον-ἄκουσον! σκοτώνουν 
τά ἐμβρυάκια τους! Καλά, δέν γνωρίζουν ὅτι ἡ ΕΚ-
ΤΡΩΣΗ εἶναι ΦΟΝΟΣ καί ἡ δυστυχέστερη δυστυ-
χία σ᾽ ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή καί φυσικά στή Μέλ-
λουσα καί Αἰώνια;  Ὅταν, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, 
μεγαλώσω, θά ἤθελα νά βροντοφωνῶ τά ἴδια λόγια, 
πού λέγει καί ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας: «Ἄφετε 
τά παιδία (ἀπό  Ἔμβρυα) ἔρχεσθαι πρός Με (στή Ζωή) καί μή κωλύτε αὐτά» 
(μήν τά ἐμποδίζετε μέ Ἀντισύλληψη καί Ἐκτρώσεις — Μάρκ. 10, 14).

Καί οἱ δύο γονεῖς εἶναι θεολό-
γοι καί ὑπηρετοῦν ὡς Ἐφημέριος ὁ 
π. Παρασκευᾶς καί ὡς καθηγήτρια 
Μ.Ε. ἡ Πρεσβυτέρα Ἀθανασία.

Μάριος

ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ
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ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 

Στίς 7 πρός 8 Δεκεμβρίου τοῦ 2012 
ξέσπασε πυρκαγιά στήν οἰκία τοῦ 
ὑπερπολυτέκνου ζεύγους Ἀθανασί-
ου Τσιμηρίκα καί Εἰρήνης Αὐγερι-
νοῦ-Τσιμηρίκα, στό χωριό Μεσορό-
πη Παγγαίου Καβάλας. Ἡ πυρκαγιά 
κατέστρεψε ὁλόκληρη τήν 3ώροφη 
οἰκία καί ἔκαψεἀπανθράκωσε 3 παι-
διά ἀπό τά 10 τοῦ ζεύγους! Ἡ φω-
τιά ἔκαιγε σέ ξυλόσομπα στό σαλόνι 
τοῦ μεσαίου ὀρόφου, ὅπου κοιμό-
νταν οἱ παπποῦδες μέ τά δύο μικρό-
τερα παιδιά, τόν 7χρονο Γεράσιμο 
καί τόν 5χρονο Ἀνδρέα, πού μόνα 
δέν ξύπνησαν καί δέν πετάχθηκαν 
ἔξω. Ἡ φωτιά προκάλεσε βραχυκύ-
κλωμα, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑπάρχει 
ἀπόλυτο σκοτάδι. Οἱ γονεῖς ἀστρα-
πιαῖα μπῆκαν στούς τρεῖς ὀρόφους 
νά ξυπνήσουν τά παιδιά, ἀλλά στό 
μεσαῖο ὄροφο, πού εἶχαν ἐγκλωβισθῆ 
τά δύο μικρά, ἦταν ἡ ἑστία τῆς πυρ-
καγιᾶς καί τό μέρος ἦταν ἀπροσπέλα-
στο. Οἱ γονεῖς καί ὁ μεγάλος ἀδερφός 
προσπάθησαν νά βγάλουν τά 
ἄλλα παιδιά, ἐνῶ ὁ 6ος, ὁ 
15χρονος Τηλέμαχος, ἀποπει-
ράθηκε δύο φορές νά μπῆ στό 
δωμάτιο τῶν δύο μικρῶν. Οἱ 
γονεῖς καί ὁ μεγάλος ἀδερφός, 
ὁ Θανάσης, προσπαθοῦσαν 
ὥς καί τήν τελευταία στιγμή 
νά σώσουν τά παιδιά μέσα 
στό σκοτάδι καί διεπίστωσαν 
ὅτι ἔλειπε ὁ Τηλέμαχος, πού 
προσπαθώντας νά σώσει τά 
δύο μικρά ἀδέλφια του, κά-
ηκε μαζί τους, αὐτοθυσια-
ζόμενος!

Τό συγκλονιστικό γεγονός 
συγκλόνισε κυριολεκτικά τό 
Πανελλήνιο καί τήν Οἰκου-

μένη, διά μέσου 
τοῦ Internet, ἐνῶ 
ὁ Τύπος καί τά 
Περιοδικά γενι
κά συνέχιζαν νά 
γράφουν ἐπί ἑβ
δομάδες. Τό ἔντυ-
πο, ἀλλά καί τό 
χειρόγραφο ὑλι-
κό (ἐπιστολές συμ  
μαθητῶν τοῦ ἥ
ρωα Τηλεμάχου καί ἄλλων γνωστῶν 
καί φίλων, ἀλλά καί ἀγνώστων), εἶναι 
πολύ μεγάλο, ὥστε ν᾽ ἀποτελέσει πο-
λυσέλιδο τόμο, πράγμα πού θά πρέ-
πει νά γίνει.

Ἔγινε ὅμως, εὐτυχῶς, κάτι τό 
σπάνιο ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. 
ΕΒΡΑΒΕΥΣΕ μέ ἀνώτατο Βραβεῖο 
τήν αὐτοθυσία τοῦ Τηλεμάχου 
«μ ε τ ά  θ άν ατ ο ν », πράγμα πού 
ἔγινε γιά 3η φορά μετά τό 1940!

Ἰδού τό σπάνιο ΒΡΑΒΕΙΟ τῆς 
Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

Συγκλονιστικό γεγονός πυρκαγιᾶς 
στήν Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Τ Σ Ι Μ Η ΡΙ Κ Α . 

ΚΑΗΚΑΝ 3 ἀγόρια: Τηλέμαχος, Γεράσιμος καί Ἀνδρέας.

Τόν Τηλέμαχο ἐβράβευσε ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν!
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Εἰδικά γιά τόν ἥρωα Τηλέμα-
χο ὁ λόγος γιά τό ἦθος του καί τήν 
ἄριστη ἐπίδοσή του ὡς μαθητῆ — 
ἦταν ἀριστοῦχος μέ ἀκέραιο 20 —, 
Σημαιοφόρος καί βαθιά θρησκευό-
μενος ἔφηβος, μέ ἐπιθυμία νά γίνει 

κληρικός! Μάλιστα πάντοτε ἔφερε 
στό λαιμό του τόν Τίμιο Σταυρό!

Ἀλλά καί ὁλόκληρη ἡ Ὑπερπολύ-
τεκνη καί θρησκευόμενη Οἰκογένεια 
εἶναι ἀξιέπαινη καί ἀξιότιμη. Ἐλπί-
ζουμε νά ἀναφερθοῦμε σ᾽ αὐτήν στό 
μέλλον. Τώρα θά περιορισθοῦμε στή 
λεζάντα (ἐπεξήγηση φωτογραφίας).

Αἰωνία ἡ μνήμη τῶν τριῶν 
ἀδελφῶν καί ἰδιαίτερα τοῦ ΤΗΛΕ-
ΜΑΧΟΥ, πού εἶναι βέβαιο ὅτι ἀνα-
παύονται στήν Οὐράνια καί Αἰώ-
νια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ!

— Ἀγαπητοί Φίλοι Γονεῖς, «μή 
λυπεῖσθε, ὥσπερ οἱ λοιποί, οἱ μή 
ἔχοντες Ἐλπίδα» (Β΄ Θεσσαλον. 4, 
13), ἀλλά νά χαίρεσθε, γιατί ἔχετε 
ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ στόν Οὐρανό!

Τηλέμαχος

Γεράσιμος

Ἀνδρέας

Ὁ Πατέρας-Γεώργιος εἶναι Μαθηματικός καί ὑπάλληλος τῆς ΔΕΗ, 
ἐνῶ ἡ ΜητέραΕἰρήνη εἶναι καθηγήτρια Γαλλικῶν στή Μ.Ε. Τά πρῶτα 
5 μεγάλα παιδιάἀδέλφια (κατά σειρά γεννήσεως εἶναι: 1η ἡ Παρα-
σκευή, Νηπιαγωγός, 2η ἡ Καλλιόπη, τελειόφοιτη Ἰατρικῆς, 3η ἡ Κων-
σταντίνα, φοιτήτρια Παιδαγωγικοῦ, 4ος ὁ Θανάσης, φοιτητής Παι-
δαγωγικοῦ, 5η ἡ Χριστίνα, φοιτήτρια 1ου ἔτους Στρατ. Ἰατρικῆς. Ἡ 
7η, ἡ Θέκλα, εἶναι μαθήτρια Β΄ Γυμνασίου, καί 8η ἡ Μαρίνα εἶναι 
μαθήτρια Ϛ΄ Δημοτικοῦ. Ὁ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, 6ος, ὁ Γεράσιμος, 9ος, 
μέ 10ο τόν Ἀνδρέα, ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ Α Γ Γ Ε ΛΟΙ  στόν Οὐρανό!

1η

2η
3η

4ος
5η

7η

8η



ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
• Ὅπως ἀνα  φέραμε στό προηγούμενο τεῦχος (ἀρ. 140/2013, σ. 24), γιά τό 

τίμιο Πρόσωπο καί τό Ἔργο τοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου Πορφυρίου ἔχουμε γρά-
ψει ἀρκετές φορές, ἐνῶ γἰ  Αὐτόν ἔχουν γράψει ἐπίσης πολλά πνευματικά του 
τέκνα, μάλιστα μετά τό 1990. Καί ἀκριβῶς, μιά «Ἐπιλογή Βιβλιογραφίας» 
παραθέτει καί ὁ συγγραφεύς τοῦ εἰκονιζομένου βιβλίου (σ. 97), Γέρων Πατά-
πιος Καυσοκαλυβίτης. Τό βιβλίο συνιστᾶ θερμά ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., ὡς εὐκολοδιά-
βαστο (συνοπτικό, σελ. 112, μικρόσχημο, 12,5Χ17 ἑκ., καί προσιτῆς τιμῆς 5 € 
γιά τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. καί μέ ὑμνογραφικό Παράρτημα, σ. 98—112).

Γιά τό στενό διαθέσιμο χῶρο ἐδῶ ἀρκούμαστε σ᾽ αὐτά καί, σύν Θεῷ 
καί τῷ Ἁγίῳ, θά ἐπανέλθουμε, ἀφοῦ ὑπενθυμίσουμε ὅτι ὁ Ἅγιος ἦταν γιός 
εὐσεβῶν Πολυτέκνων καί θερμός Φίλος τῶν Πολυτέκνων καί τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.  
Παραθέτουμε τό Ἀπολυτίκιό Του. (Ἦχος Πλ. Ά .  
Τόν Συνάναρχον Λόγον).

Ἰχνηλάτης τῶν πάλαι Πατέρων γέγονας*
Ἁγιωνύμου Ὄρους ἀσκήσας Σκήτῃ σεπτῇ*
Τριάδος τῆς Ζωαρχικῆς τῶν Καυσοκαλυβίων*
ἄβυσσος θείων δωρεῶν ἐδείχθης, ὦ θεοφόρε*
Πορφύριε Οἰκουμένης* 
πάσης ποιμήν ἡμῶν καί στήριγμα.

(Διεύθ. Συγγραφέως: Τ. Θ. 9, 630 87 ΔΑΦΝΗ, Ἅγιον 
Ὄρος, τηλ. καί FAX: 2377023.717, κιν. 6946.921.281).

• Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ: Ὁ Γάμος (ὄχι ἀπό 
τήν Πέργαμο...), Σταμάτα 2013, σσ. 278. 

Θέματα, ὅπως ἡ ἱερότητα τοῦ Μυστηρίου, ἡ τεκνο-
γονία, ἡ πορνεία, ἡ μοιχεία, ὁ πολιτικός «γάμος», τό δι-
αζύγιο, ὁ φεμινισμός, οἱ προγαμιαῖες σχέσεις κτλ. εἶναι 
μερικά ἀπό τά κεφάλαια τοῦ βιβλίου. Τό βιβλίο διαβά-
ζεται ἀπνευστί. Εἶναι ἐξαιρετικοῦ ἐνδιαφέροντος καί 
ἀπαντᾶ κριτικά, ἀναλυτικά καί διεξοδικά στά νεωτερι-
στικά ρεύματα, πού προέρχονται ἀπό ἀνθρώπους ἐπη-
ρεασμένους ἀπό τή νεορθόδοξη κακόδοξη προσέγγιση 
τοῦ γάμου καί τίς πλάνες γιά τίς σχέσεις τῶν δύο φύλων. 
Τό βιβλίο δίνει ἀπάντηση σέ ὅλο τό φάσμα τῶν ἐρωτη-
μάτων τῶν πιστῶν γιά τίς οἰκογενειακές τους σχέσεις. 

• Τοῦ ἰδίου: Ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Ὄχι στήν 
κακοποίησί τους, Σταμάτα 2013, σσ. 215. 

Στό βιβλίο του ὁ π. Ἰωάννης καταπιάνεται μέ τήν 
ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Ἐξετάζει τό θέμα ἀπό πολλές 
σκοπιές. Ἀρχίζει μέ τήν παράθεση ἀριστουργηματικῶν 
διηγήσεων τοῦ ἁγίου καί σοφοῦ Γέροντα Ἐπιφανίου 
Θεοδωροπούλου καί συνεχίζει μέ τήν παράθεση ἑκα-
τοντάδων ἱστορικῶν καί σοφῶν συμβουλῶν ἀνθρώ-
πων πού μιλοῦν γιά τήν ἀνατροφή — καί προπαντός 
τή χριστιανική ἀνατροφή — τῶν παιδιῶν.

Συνιστῶνται θερμότατα, γιατί ἀποτελοῦν ἐγκυ-
κλοπαίδεια ἑλληνορθόδοξη γιά γονεῖς καί παιδιά. 
Τιμῶνται 7 καί 6 €. Τηλ. Συγγρ. 21082.20.542
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Νεοεθνομάρτυρα Κ. ΚΟΥΚΙΔΗ.
Τό ὀφειλετικό ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, λειτουργικό 

καί ἐθνικό, τοῦ μακαριστοῦ Νεοεθνομάρτυρα 
Κωνσταντίνου ΚΟΥΚΙΔΗ ἐφέτος θά γίνει στίς 
3 Μαΐ ου, ΣΑΒΒΑΤΟ τοῦ Θωμᾶ, στόν ἱ. τόπο 
αὐτοθυσίας του, ΒΑ τῆς Ἀκροπόλεως. 

Τό πρωί, ὥρα 7.00΄—9.00΄, θά γίνει Λειτουργι-
κό Μνημόσυνο στόν παρακείμενο Ἱ. Ναό ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ραγκαβᾶ (ὁδ. Πρυτανείου) καί στή 
συνέχεια θά γίνει τό ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ὥρα 9.30΄—10.00΄ (ΧαιρετισμοίΚαταθέσεις Στε-
φάνων), μέ τή Συνεργασία τῶν Ἐθνικῶν Σωμα-
τείων, τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τῶν Ποντιακῶν Συλλό-
γων Ἀττικῆς κ.ἄ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οἱ τιμῶντες τήν ἱ. Μνήμη 
τοῦ Νεοεθνομάρτυρα (†27 Ἀπριλίου 1941, ἡμέρα 
καταλήψεως ὑπό τῶν Γερμανῶν τῆς ἱ. Ἀκροπό-
λεως) νά προσέλθουν πρός ἀπότιση τοῦ ἱεροῦ 
ΧΡΕΟΥΣ πρός τόν ΗΡΩΑ καί τό ἱ. Σύμβολο τῆς Σταυροφόρου Ἑλλη-
νικῆς ΣΗΜΑΙΑΣ, χάρη τῆς ὁποίας ΕΚΕΙΝΟΣ αὐτοθυσιάσθηκε τυλιγ-
μένος μ᾽ Αὐτή, γιά νά μήν πέσει στά βάρβαρα χέρια τῶν κατακτητῶν 
Γερμανῶν...  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

(Στήν ἐκδήλωση θά γίνει ἀναφορά καί στό θρυλικό Ρ ΟΥ Π Ε Λ -Ὀχυρά 
Μεταξᾶ, γενναιότατη ἀντίσταση τῶν Ἡρώων Στρατιωτῶν μας στούς Γερ-
μανούς, ἀντίσταση πού καθυστέρησε τήν προέλασή τους, μάλιστα κατά 
τῆς Ρωσίας, καί ἔκρινε τήν ἥττα τους)!

• Στό προηγούμενο τεῦχος μας (ἀρ. 140/2013, 
σ. 23) εἴχαμε πρωτοπαρουσιάσει τό παρόν βι-
βλίο, τοῦ ὁποίου Συγγραφέας εἶναι ὁ Πρόεδρος 
τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί Εὐβοεύς κ. Ἀντώνιος Εὐαγ. 
Ἀντωνίου-Ἀρβανίτης. Εἶναι ἀκριβῶς ἀπόγονος 
καί συν επώνυμος τοῦ ἱστορουμένου Ὁπλαρχη-
γοῦ καί Ἥρωα Κώτσου Ἀρβανίτη ἀπό τούς 
Στρόπωνες Εὐβοίας. Ἰδιαίτερα γιά τούς Εὐβο-
εῖς ὁλόκληρο τό ἱστορικό τοῦτο βιβλίο (σελίδες 
484) εἶναι πολύ ἐνδιαφέρον, ἐνῶ τό 7ο μέρος του 
(σελ. 167 καί ἑξῆς) ἀναφέρεται κυρίως στούς 
Πρωτοκαπεταναίους καί Ἥρωες Ἀγγελῆ Γω-
βιό καί Κῶτσο Ἀρβανίτη (ὁ ὁποῖος μαχόμενος 
ἔπεσε σέ τουρκική ἐνέδρα καί ἐφονεύθηκε τήν 
28η Μαρτίου 1822, Μεγάλη Τρίτη).

Καί πάλι ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. συνιστᾶ τό «ἀξιολο-
γότατο», ὅπως ἐγράφαμε, βιβλίο, τοῦ ὁποίου ἡ 
κεν τρική διάθεση γίνεται στά Γραφεῖα της (Ἀκαδημίας 78Δ), μάλιστα ὡς 
ΔΩΡΕΑ ὑπέρ τῶν Πολυτέκνων ἀπό τόν εὐγενῆ Συγγραφέα του. Ἡ τιμή 
του εἶναι 20 €. 
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ΑΓΑΛΜΑ-«Μνημεῖο Πολύτεκνης Μάννας Κύπρου»,  
τῆς Μ Α Ρ Ι Α Σ  Παναγιώτη ΚΟΤΑ, πού γέννησε 21 παιδιά!

Τά ἀποκαλυπτή-
ρια τοῦ Ἀγάλματος ἔ
γι ναν τή 17η Νοεμβρί-
ου 2013  στό Λιοπέτρι 
ἀπό τόν Πανιερ. Μη-
τροπολ. Κωνσταντίας 
καί Ἀμμοχώστου κ. Βα-
σίλειο, τούς Τοπικούς 
Συλλόγους Πολυτέκνων 
Λιοπετρίου καί Ἀμμο-
χώστου καί τήν Παγκύ-
πρια Ὀργάνωση Πολυ-
τέκνων, ἀλλά καί μέ τήν 
παρουσία τῶν Τοπικῶν 
Ἀρχῶν, Φορέων, Ὀργα-
νώσεων καί πλήθους κόσμου.

Στήν Ὁμιλία του ὁ κ. Βασίλειος 
χαρακτήρισε τήν Ὑπερπολυτεκνό-
τερη Μάννα τῆς Κύπρου ΜΑΡΙΑ 
ΚΟΤΑ «πανανθρώπινο σύμβολο 
ζωῆς, ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης καί στυ-
λοβάτη τῆς σημερινῆς κυπριακῆς 
κοινωνίας...»! 

Ἄλλοι ὁμιλητές τόνισαν ὅτι ἡ 
Ἡρωίδα Μάννα Μαρία «ἀποτελεῖ 
παράδειγμα γιά τίς σύγχρονες μάν-
νες, πού συχνά γογγύζουν μέ τό πα-
ραμικρό καί περιορίζονται ἐγωκεν
τρικά στό ἕνα ἤ στά δύο παιδιά. Οἱ 
Πολύτεκνες Μάννες ὑπερβαίνουν τό 
δικό τους βόλεμα, ὄχι μόνο μέ τήν 
πολυτεκνία, ἀλλά καί τήν καλλιτε-
κνία...»!

Μιά ἐγγονή τῆς Γιαγιᾶς Μαρίας 
Κότα, ἡ Μαρία Κότα-Λοΐζου, σέ κα-
τατοπιστικό της γράμμα μᾶς ἀναφέ-

ρει ὅτι ἀπό τά 21 παιδιά ἐπέζησαν 
18 καί τά 10 ἀπ᾽ αὐτά ἔγιναν Πολύ-
τεκνοι Γονεῖς ! (1 μέ 11 παιδιά, 2 μέ 
7, 1 μέ 6, 2 μέ 5 καί 4 μέ 4 παιδιά). 
Ἐξάλλου 8 ἀδέλφια μετανάστευσαν 
στό Ἐξωτερικό.

Τό 2002 ἐκοιμήθηκε ὁ σύζυγος καί 
Πατέρας Παναγιώτης καί τό 2003 
ἡ τιμωμένη Μάννα Μαρία σέ ἡλι-
κία 82 ἐτῶν. Αἰωνία Σας ἡ Μνήμη!

«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
Λειτουργεῖ ὡς αὐτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέζης 8 – Κάτω Πολεμίδια, Ἅγ. Ἰωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, 
τηλ. 25-567.933. Πρόεδρος: Ἀνδρέας Μαυρουδῆς, θεολόγ.-καθηγ. Ὧρες ἐπικοινωνίας 6–11 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ:

l  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Παπαφλέσσα 1, Ἅγ. Ἰωάννης-Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ. 0341-01-031847.
l  ΛΑϊΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ὑποκ/μα Πάφου 2, Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ.: 022-21017153.
l  Ἡ Ε.Π.Ο. ἔχει τήν εὐλογία-σύσταση τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κύπρου.
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ΧΡΕΟΣ βοηθείας τῶν Ἡρωικῶν ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 
(μέ παράδειγμα τήν Ἁγία Μάρτυρα ΦΙΛΟΘΕΗ).
Ὑπενθυμίζουμε πρῶτα ὅτι ἡ ἱ. Μνή-

μη τῆς ἐλεήμονοςπτωχοτρόφου Ἁγίας 
τιμᾶται τή 19η Φεβρουαρίου, μέ τιμώ-
μενο τό ἱ. Λείψανό Της, σῶο-ἀκέραιο, 
ἄφθαρτο καί μυροβλύζον, εὑρισκόμε-
νο στό ἀριστερό κλί-
τος τοῦ Ἱ. Μητροπολι-
τικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν. 
Ὅσοι τυχόν ἀγνοοῦν 
ἤ ἐλάχιστα γνωρίζουν 
τόν ὁσιακό καί μαρ-
τυρικό Βίο Της, ἄς φι-
λοτιμηθοῦν νά προσ
κυνήσουν τό ἱερό καί 
χαριτόβρυτο Λείψανό 
Της καί ἄς γνωρίσουν 
τό σπάνιο ἑλληνορθό-
δοξο Βίο Της (1522—
1589).* Τό γεγονός ὅτι τό μοναστικό 
καί μέγα φιλανθρωπικό Ἔργο Της, 
στό κέντρο τῆς Ἀθήνας (Ἱ. Ν. Ἁγίου 
Ἀνδρέαὁδ. Ἁγίας Φιλοθέης καί 3—4 
Προάστια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Καλογρέ-
ζα, ἀλλά καί ἡ Ἱ. Μονή Της στά Πα-
τήσια, Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀνδρέα) φέρουν τό 
τίμιο ὄνομά Της, λέγει πολλά!

Βέβαια, ἐμεῖς οἱ ἀνάξιοι δέν ἠμπο-
ροῦμε νά μιμηθοῦμε πλήρως τό μέγα 
καί πρωτότυπο Ἔργο Της στήν τότε 
τουρκοκρατούμενη Ἀθήνα. Ἀλλ̓ ἔστω, 
ἄς μᾶς ἐμπνέει ἡ φιλανθρωπία Της γιά 
μερική καί τό κατά δύναμη ἐκπλήρωση 
τοῦ ὀφειλομένου ΧΡΕΟΥΣ μας πρός 
τούς ἰδιαίτερα σήμερα ὑποφέρον τας 
ἀδελφούς Πολυτέκνους μέ πολλά μι-
κρά παιδιά!... Δυστυχῶς, ἡ σύγχρο-
νη κρατική Πολιτεία φέρεται στούς 
συγχρόνους ἥρωες Πολυτέκνους, καί 

μάλιστα τούς Ὑπερπολυτέκνους, ὡς 
Μητρυιά τους, ὅπως φέρονταν οἱ βάρ-
βαροι Τοῦρκοι στήν ἐποχή τῆς Ἁγίας 
Φιλοθέης. Καί σήμερα οἱ πλεῖστοι Πο-
λύτεκνοι στεροῦνται καί τά στοιχει-

ώδη, καί αὐτό τό ψω-
μάκι, ὡς ἄνεργοι καί... 
χρεωμένοι!

Κ α τ ά  πρόθεση 
καί π ρ ο σ π άθ ε ι α , 
ἄν ὄχι νά μοιραζόμα-
στε ὅ,τι ἔχουμε, του-
λάχιστο ἄς προσ
φέρουμε, ὅπως λέγει ἡ 
Π.Ε.ΦΙ.Π., «κάτιτι ἀπό 
τό ΤΙΠΟΤΑ», ὅπως ἡ 
φιλοξενοῦσα τόν Ἅγιο 
Προφήτη Ἠλία Χήρα 

καί ἡ ἄλλη πτωχή Χήρα μέ τό «δί-
λεπτό» της (Μάρκ. 12, 42).

Αὐτό τό νόημα ἔχει ἡ ἐσώκλει-
στη ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ, πού εἶναι 
μέν προαιρετική, ἀλλά καί... ΑΝΑ-
ΓΚΑΙΟΤΑΤΗ! 

Γἰ αὐτό ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. τήν περιμέ-
νει καί ἀπό Σᾶς, ὡς πρόσωπα, ἀλλά 
καί ὡς ὁμάδα γνωστῶν καί φίλων 
Σας, ὅπως τό κάνουν πολλοί Φίλοι 
μας. Ἕνας τέτοιος «μικροέρανος» δέν 
εἶναι ἐπαιτείαζητιανιά, ἀλλ̓ εὐλογία 
εὐλογημένη ἀπό τόν Πανάγαθο, πού 
τήν ὑπολογίζει ὡς «δωρεά» πρός τόν 
Ἴδιο! «Ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τού
των τῶν ἀ δ ε λ φ ῶ ν  μου τῶν ἐλαχί
στων, Ἐ μ ο ί  ἐ π ο ιή σατ ε »! (Ματθ. 
25, 40). 

Ε Υ Χ Α Ρ Ι -
Σ Τ Ο Υ Μ Ε .

* Συνιστᾶμε ἰδιαίτερα τό πολύ καλό βιβλίο τοῦ μα-
καριστοῦ ἤδη θεολόγο Ἀθανασίου Σκαρμόγιαννη, υἱοῦ 
Ὑπερπολυτέκνων μέ 16 παιδιά! (Εἶναι τῶν Ἐκδόσ. 
«Σωτῆρος», Σόλωνος 100 — 106 80 Ἀθήνα, τηλ. 210
36.24.349). Ἐνῶ εἶναι σελίδων 170 καί δεμένο, τιμᾶται 
μόνο 7 € (καί μέ ἔκπτωση στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. 5 €)!
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Αναστάσιμες Σκέψεις καί Ευχές !
Τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως γιά τούς πιστεύοντας στό Θεάνθρωπο Ἀνα-

στάντα εἶναι φωτεινή ἐμπειρία ζωῆς, ἰδιαίτερα κατά τό μεταπασχάλιο
πεν τηκοστάριο διάστημα. Καί ἀκριβῶς, εἶναι ἀποτυπωμένο στό λειτουρ-
γικό βιβλίο «Πεντηκοστάριον», τό ὁποῖο ἀναγινωσκόμενο καί ψαλλόμενο 
φωτίζει καί λαμπρύνει τούς Ὀρθοδόξους Πιστούς.

Ἐδῶ θ᾽ ἀναφέρουμε μόνο τρία (3) ἀποσπάσματα Ἀναστασίμων Τρο-
παρίων ἀπό τήν Κυριακή καί τή Δευτέρα τοῦ Πάσχα.

1. «Νῦν πάντα πεπλήρωται Φωτός, / Οὐρανός τε καί Γῆ καί τά Κα
ταχθόνια...»  (Ά  Τροπ. Ὄρθρου Κυριακῆς, Ἦχος Ά ).

2. «Ἡ Ἀνάστασίς Σου, Χριστέ Σωτήρ, / ἅπασαν ἐφώτισε τήν Οἰκου
μένην...» (Ἀπόστιχο Ἑσπέρας Κυριακῆς, Ἦχος Β΄).

3. «Πεφώτισται τά Σύμπαντα / τῇ Ἀναστάσει Σου, Κύριε...» (Β΄ Στι-
χηρό Ἑσπέρας Δευτέρας, Ἦχος Γ΄).

Γιά «φῶςφῶτα», δυστυχῶς, ψεύτικοδαιμονικό κι ὄχι ἀληθινό, μιλοῦν 
καί ἄλλες «θρησκεῖες», καθ᾽ ὅτι ὁ ΣατανάςΔιάβολος «μετασχηματίζεται 
εἰς ἄγγελον φωτός», ὅπως λέγει ὁ θεοφώτιστος Ἀπόστολος Παῦλος (Β΄ 
Κορινθ. 11, 14).

Κι ὁ μακαριστός καί χαρισματοῦχος Ποιητής Γεώργιος Βερίτης (Ἀλέ-
ξανδρος Γκιάλας, θεολόγος, ἱερόπαις Χιώτου Πολυτέκνου Ἱερέως) γρά-
φει στό ὑπέροχο Ποίημά του «Ζητώντας τό Φῶς»:

« ...Ἦταν φῶτα, χίλια φῶτα, / μά δέν ἦτανε τό Φῶς»!
(Ἅπαντα Ποιήματα, ἐκδ. «Δαμασκός», Ἀθῆναι 1958, σ. 67).

«Τό φῶς τό Ἀληθινόν» καί ἀναστάσιμο ὑπάρχει αἰώνιο μόνο στήν 
Ἁγία Ὀρθοδοξία μας! Καί ἐμφανίζεταιἐξέρχεται καί ἐμφανῶς κατ' ἔτος 
τό Μέγα Σάββατοἀπόγευμα (ἀλλά καί ἄλλες φορές) μόνο στό Ὀρθόδοξο 
Πατριαρχεῖο Ἰεροσολύμων καί ΟΧΙ στούς αἱρετικούς παπικούς-Ρωμαι-
οκαθολικούς, στούς Ἀρμενίους κάι ἄλλους μή Ὀρθοδόξους-αἱρετικούς.

Ε υ χ ό μ α σ τ ε
καί αὐτό τό Ἅγιο Πάσχα οἱ Ὀρθόδοξοι — καί οἱ Πολύτεκνοι καί Φί-
λοι τῶν Πολυτέκνων — νά ζήσουν τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Φωτός καί νά τή 
ζοῦν διαρκῶς, ὄχι μόνο κατά τίς Ἀναστάσιμες Ἡμέρες (Κυριακές ὅλου 
τοῦ ἔτους, περίοδο Πεντηκοσταρίου), ἀλλά καί σ' ὁλόκληρη τή ζωή τους.

Χριστός Ανέστη — Αληθως Ανέστη,
Ἀδελφοί καί Φίλοι, πάντοτε, ὅπως ἔκανε καί ἔλεγε σ' ὅλη τή ζωή του 
ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ («Χριστός Ἀνέστη, χαρά μου»), ἀλλά καί 
πολλοί Ἅγιοι (ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς), ἀλλά καί συνειδητοί Ὀρθό-
δοξοι. Καί ἄν γίνεται καί ὅσο γίνεται, νά λέμε τό «Χριστός Ἀνέστη» καί 
ὡς Εὐχή — συνεχῶς καί πολλαχῶς — : «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν / θα
νάτῳ θάνατον πατήσας / καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι / ζωήν χαρισάμενος»!

«Μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν» (ὁ Κύριος, Πράξ. 20, 35).

«Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (ὁ Κύριος, Ματθ. 10, 8).



ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ’ ΑΛΛΟΥΣ

Συνέχεια ἀπό τή σ. 1.

Τιμήθηκαν, τιμῶνται καί θά τιμῶνται!...
Παρουσιάζουμε φωτογραφικά στό πρωτοεξώφυλλο (σ. 1) 

τήν Ὑπερ-υπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Γεωργίου καί Μαρίας 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ἀπό τήν Κοινότητα Κυπάρισσος Αἰτωλοακαρ-
νανίας. Τό ζεῦγος δέχθηκε ἀπ' τόν Πανάγαθο καί μεγάλωσε 
17-δέκα ἑπτά παιδιά, ἐνῶ τό σύνολο τῶν Μελῶν ἀριθμεῖ 
128 Μέλη (παιδιά, ἐγγόνια, δισέγγονα). Στό χωριό σήμε-
ρα ζοῦν 52 Οἰκογένειες, ἀπό τίς ὁποῖες οἱ 30 εἶναι Πολύ-
τεκνες. (Βλ. καί σ. 13 γιά τήν Κοινότητα Κέλλης Φλώρινας).

Ἀλλά τήν 31η Ὀκτωβρίου 2013 εΤίμησε τήν ἀξιοτί-
μητη Οἰκογένεια ἡ «Ἀποστολή» τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἡ «'Ανω-
τάτη συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος» (Α.σ.Π.ε.) καί οἱ Τοπικοί 
Φορεῖς τοῦ Νομοῦ, μέ τήν παρουσία καί τῶν σεβασμ. μητροπολιτῶν κ. 
Κοσμᾶ (Αἰτωλοακαρνανίας) καί κ. Ἱεροθέου (Ναυπακτίας).

Ὑπερπολύτεκνη Ἱερατική Οἰκογένεια (11 π.-31 ἐγγόνια).
Πρόκειται γιά τήν Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια τοῦ Πρωτο-

πρεσβυτέρου π. Δημητρίου καί Πρεσβυτέρας Οὐρανίας Ἀθα-
νασοπούλου, ἀπό τό Προάστιο Πατρῶν Ἐγλυκάδα. Ὁ π. Δη-
μήτριος «ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ» τήν 26η Ὀκτωβρίου 2013, ἡμέρα 
τῆς ὀνομαστικῆς του Ἑορτῆς, σέ ἡλικία 75 ἐτῶν (γεν. 1938). Ὁ 
Τοπικός Τύπος ἔγραψε γι' αὐτόν: «Κατάμεστος ὁ Ναός μετά 
τήν ἐκδημία του. Δέν ξέχασαν τόν Ἱερέα πού θυσιάσθηκε 
γι' αὐτούς». Ἐκτός τῶν ἄλλων 
καί πολλῶν χαρισμάτων του καί 
τῆς Ὑπερπολυτεκνίας του — 11 
παιδιά καί 31 ἐγγόνια —  ἀξι-
ώθηκε νά ἰδεῖ  καί νά χαρῆ 4 
(τέσσερεις) γιούς του ὡς Ἱερεῖς 
(Χαρίτωνα Κωνσταντίνο, Πέτρο 
καί Χρυσόστομο) καί μία κόρη Μοναχή (Ἀγάθη). μάλιστα στό προαύλιο 
τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου Ἐγλυκάδας ἀνήγειρε καί Μνημεῖο-Ἄγαλμα Πολύτε-
κνης Μάννας, ἀλλά καί ἵδρυσε Παιδικό Σταθμό! εἴχαμε παρουσιάσει τή 
σπάνια αὐτή περίπτωση στά τεύχη 35-36/1987, σ. 37, καί 89/2001, σ. 1, 16-17.

Ὁ Παιδικός Σταθμός.


